Mobilní aplikace
Meraki Go
Vše na jednom místě

Nejjednodušší způsob zobrazení, správy
a zabezpečení vaší firemní sítě.

Viditelnost sítě
Okamžitě zjistěte, kdy je třeba
zasáhnout – přidělte uživatelům
šířku pásma, kontrolujte
podezřelé aktivity a další – ale
také zjistěte, kdy si nemusíte
dělat žádné starosti.

Snadná správa
Nastavujte, sledujte a spravujte
celou firemní síť, a to vše ze
svého smartphonu.

Více informací o hostech
Několika klepnutími si
zobrazte analýzu připojených
zařízení a získejte tak
podrobnější informace pro
účely marketingu, propagace
a věrnostních programů.

Rychlá nastavení
Sledujte toky dat do internetu,
vytvářejte WiFi pro hosty
a blokujte weby odkudkoli –
a protože Meraki Go je cloudová
aplikace, nikdy neztratíte svá
nastavení, dokonce ani při
výpadku napájení.

Flexibilita
Použijte nastavení pro klienty
připojené k síti a proveďte
okamžité akce v rámci
bezdrátových i kabelových
připojení několika klepnutími.

Škálovatelnost
Vyberte si síťový hardware
odpovídající vašim stávajícím
potřebám a rozšiřujte jej s tím,
jak roste vaše firma – díky
synchronizaci všech nastavení
v cloudu můžete vybavení
jednoduše přidávat a spravovat
v aplikaci.
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JAK VÁM MŮŽE POMOCI

Meraki Go App.
Přestaňte se obávat
o zabezpečení.
Problematika zabezpečení je obvykle velmi komplikovaná,
ale nikoli s technologií Meraki Go. Zjistěte, jaké výhody může
cloudová aplikace Meraki Go přinést pro vaši firmu:

1

Automatické aktualizace zabezpečení
I s omezenými zdroji a neustále se měnícími
standardy šifrování můžete zajistit bezpečnost
chytrých zařízení a online služeb synchronizovaných na cloudu.

2

Zabezpečte vše
Cloudová bezpečnostní brána chrání vše,
počínaje směrováním až po síťový hardware
a v konečném důsledku i uživatele.

3

Jedna důvěryhodná síť
Díky jednomu řešení konektivity můžete zcela
vypustit obavy o to, zda kombinace různých
síťových prvků budou spolehlivě a bezpečně
fungovat.

4

Zbavte se složitých řešení ve své firmě
• Nastavení za méně než 10 minut.
Nevyžaduje žádné znalosti síťové problematiky.
• Nastavte prioritu pro firemní operace tím,
že omezíte šířku pásma, například pro
streamování videa nebo sdílení souborů.
• Využijte výkon sítí WiFi a kabelových sítí –
používání internetu, blokování webu, WiFi pro
hosty – okamžitě a s větší jistotou.
• Provádějte vzdálený management sítí stejně
snadno, jako při používání jiných aplikací
ve smartphonu.
• Jednoduše zabezpečte svou firmu, zákazníky
a zaměstnance v on-line prostředí pomocí
automatických aktualizací zabezpečení.
• Získejte rychlý přehled o síťových připojeních –
kdo je on-line, jakou část šířky pásma využívá
a v jaké síti, s jakým zařízením nebo aplikací

Meraki Go je síťové řešení, které vám umožní dělat vše, co jste si mysleli, že dokáže
pouze IT profesionál. Začněte používat technologii Meraki Go a mobilní aplikaci
nevyžadující žádný další software ani předplatné.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat: cz-sales@alef.com
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