
DLACZEGO WARTO WDRAŻAĆ BEZPRZEWODOWE SIECI LAN?
Bezprzewodowe sieci LAN (WLAN) umożliwiają użytkowni-
kom bezpieczny dostęp do aplikacji i zasobów sieciowych z każ-
dego miejsca i dowolnego urządzenia klienta. Mając bezpieczny, 
szybki dostęp do sieci, pracownicy mogą wydajniej pracować, 
mieć bardziej aktualne informacje, korzystać z lepszych narzędzi 
a tym samym lepiej obsługiwać klientów. Częścią rozwiązań 
WLAN, oprócz urządzeń z wbudowaną obsługą sieci bezprze-
wodowej (laptopy, PDA, telefony IP) są również punkty dostępu 
bezprzewodowego. Punkty dostępowe są podłączone do sieci 
przewodowej, a z urządzeniami klienta sieci bezprzewodowej 
łączą się za pośrednictwem fal radiowych. Aby zwiększyć możli-
wości sieci, można do niej dodać serwery zarządzania, przełącz-
niki i routery z wbudowanymi usługami bezprzewodowymi.

JAKIE PROBLEMY TRZEBA ROZWIĄZAĆ?
Sieci WLAN wymagają równie wysokiego poziomu bezpieczeń-
stwa, skalowalności, niezawodności oraz łatwości wdrożenia i 
zarządzania, co przewodowe sieci LAN.

ŁATWOŚĆ ZARZĄDZANIA I SKALOWALNOŚĆ
Dzienny koszt eksploatacji i utrzymania sieci WLAN moż-
na obniżyć, korzystając z rozwiązań do zarządzania sieciami 
bezprzewodowymi. Cisco® SWAN (Structured Wireless-Aware 
Network) to znakomita platforma integracji i rozszerzania sieci 
przewodowych i bezprzewodowych, która zapewnia najniż-
szy możliwy koszt posiadania firmowej sieci WLAN. Dzięki 
elastyczności tej platformy można tak zaprojektować sieć, aby 
spełniała konkretne wymagania w zakresie skalowalności, nie-
zawodności oraz łatwości wdrożenia i zarządzania. Rozwiązania 
Cisco są na tyle skalowalne, że mogą być używane zarówno w 
średnich i dużych przedsiębiorstwach, jak i w sieciach oddziałów 
terenowych. Cisco oferuje szeroką gamę produktów tworzących 
elastyczną platformę WLAN, którą można z łatwością zarządzać 
za pomocą tych samych narzędzi, co w przypadku innych sieci.

Więcej informacji o rozwiązaniach Cisco do zarządzania 
sieciami bezprzewodowymi można znaleźć na stronie 
http://www.cisco.com/go/wirless_management

Więcej informacji o platformie Cisco SWAN znajduje się na 
stronie http://www.cisco.com/go/swan

UTRZYMYWANIE BEZPIECZEŃSTWA SIECI
Cisco Wireless Security Suite chroni bezprzewodowe sieci LAN 
za pomocą równie skutecznych zabezpieczeń, jak te dostępne w 
przewodowych sieciach LAN. Wszystkie produkty z serii Cisco 
Aironet są oferowane wraz z gotowym do użycia, zgodnym 
ze standardami rozwiązaniem do zabezpieczenia sieci WLAN 
— Cisco Wireless Security Suite. Jest to część strategii Cisco Self-
Defending Network. 

Więcej informacji o zestawie Cisco Wireless Security Suite można 
znaleźć na stronie http://www.cisco.com/go/aironet/security

JAKIE KORZYŚCI PRZYNOSZĄ BEZPRZEWODOWE SIECI LAN?
Większa produktywność
Dysponując połączeniem bezprzewodowym, pracownicy mogą 
mieć pełny dostęp do danych i aplikacji w sieci z dowolnego miej-
sca znajdującego się w zasięgu punktu dostępowego. Dzięki temu 
pozostają w kontakcie i mogą przez cały czas pracować równie 
wydajnie, niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Badanie przepro-
wadzone w listopadzie 2003 r. przez NOP World, jedną z najwięk-
szych na świecie firm zajmujących się analizą danych rynkowych, 
wykazało, że sieci WLAN powodują zwiększenie produktywności 
pracowników średnio o 27%. 

Większe możliwości współpracy i szybsza reakcja
W dzisiejszych czasach pracownicy muszą mieć stały dostęp do 
Internetu i zasobów w firmowym intranecie. Dzięki technologii 
bezprzewodowej mogą oni korzystać z tych zasobów przez cały 
dzień w sposób nieprzerwany — wyszukując dane oraz komuni-
kując się z pracownikami, klientami i partnerami biznesowymi 
za pośrednictwem poczty elektronicznej i programów do natych-
miastowego przesyłania wiadomości, bez fizycznych ograniczeń 
połączenia bezprzewodowego.

Elastyczna mobilność
Dotychczas do pracy w sieciach bezprzewodowych używało się 
głównie laptopów, jednak zakres stosowanych urządzeń szybko 
się poszerza. Coraz więcej producentów oferuje układy scalone, 
które pozwalają radykalnie zmniejszyć gabaryty, zużycie energii 
i ceny urządzeń bezprzewodowych. W związku z tym funkcje 
komunikacji bezprzewodowej coraz częściej można znaleźć w 
jeszcze mniejszych urządzeniach, jak palmtopy czy telefony. 
Dzięki możliwości bezprzewodowego połączenia z siecią firmo-
wą urządzenia te staną się podstawowym narzędziem pracy dla 
tych osób, które nie zawsze siedzą przy swoim biurku.

Zwrot z inwestycji
Elastyczność, szybkie wdrożenie, łatwe skalowanie i niskie 
koszty instalacji sprawiają, że inwestycja w sieci WLAN zwraca 
się bardzo szybko. Dotychczas dodawanie nowych użytkowni-
ków sieci stanowiło spore wyzwanie dla administratorów sieci. 
Musieli rozważyć wpływ każdego użytkownika na działanie 
sieci LAN, jak również koszty i trudności związane z doprowa-
dzeniem kabli do jego stanowiska. W niektórych instytucjach 
wymagania co do sieci LAN mogą się zmieniać nawet codzien-
nie. W miarę doraźnych potrzeb administratorzy mogą być zmu-
szeni do urządzania tymczasowych stanowisk, lecz poniesione 
w związku z tym koszty nie zwracają się, gdy firma się przenosi 
lub rozbudowuje.

Dlaczego Cisco?
Technologia Cisco Aironet® wyznacza korporacyjny standard 
wydajnej, bezpiecznej, łatwej w zarządzaniu i niezawodnej 
komunikacji bezprzewodowej.
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Punkty Dostępowe 
do Montażu 
Wewnętrznego

Cisco Aironet 1130AG Series:
Dwuzakresowy punkt dostępowy 802.11a/b/g łatwy do zainstalowania  klasy korporacyjnej z wbudowanymi antenami. Urządzenie Cisco Aironet 
1130AG Series cechuje się wysoką pojemnością i poziomem bezpieczeństwa oraz funkcjami klasy korporacyjnej. Zapewnia bezprzewodowy dostęp 
do sieci LAN przy niskim koszcie posiadania. Ten nierzucający się w oczy punkt dostępowy został zaprojektowany z myślą o biurach i innych tego 
rodzaju środowiskach transmisji fal radiowych. Zawiera wbudowane anteny i dwa moduły radiowe zgodne ze standardem 802.11a/g, zapewniające 
niezawodny, stały obszar pokrycia i łączną pojemność 108 Mb/s. Punkt dostępowy Cisco Aironet 1130AG Series jest gotowy do zainstalowania i łatwy 
w zarządzaniu, co przy jego przystępnej cenie oznacza niski koszt wdrożenia i bieżącego utrzymania

Cisco Aironet 1100 Series:
Jednozakresowy punkt dostępowy 802.11b/g klasy korporacyjnej z wbudowanymi antenami, łatwy do zainstalowania w biurach i podobnych 
obiektach. Cisco Aironet® 1100 Series to niedrogi, łatwy w instalacji jednozakresowy punkt dostępowy, którego funkcje zarządzania, poziom 
bezpieczeństwa i skalowalność są klasy korporacyjnej. Starsze punkty dostępowe Cisco Aironet 1100 są wyposażone w moduły radiowe 802.11b, które 
można na miejscu zmodernizować do 802.11g. Dostępne są również wersje tych produktów z jednym modułem radiowym 802.11g, który jest wstecznie 
zgodny z 802.11b.

Punkty Dostępowe 
do Montażu
Wewnętrznego 
o Wzmocnionej
Konstrukcji

Mosty / Punkty 
Dostępowe 
do Montażu 
Zewnętrznego

Karty Klientów

Cisco Aironet 1230AG Series:
Dwuzakresowy punkt dostępowy 802.11a/b/g klasy korporacyjnej ze złączami anten, które pozwalają na elastyczne zaprojektowanie obszaru 
pokrycia w trudnych środowiskach transmisji fal radiowych. Punkt dostępowy Cisco Aironet 1230AG Series zapewnia  wszechstronność, pojemność, 
poziom bezpieczeństwa i funkcje klasy korporacyjnej, które spełniają wymagania trudniejszych środowisk transmisji fal radiowych. Został zaprojektowa-
ny z myślą o bezprzewodowych sieciach LAN działających w trudnych środowiskach i instalacjach, które wymagają specjalnych anten. Dwa złącza anten 
zapewniają zwiększony zasięg, elastyczność obszaru pokrycia i bardziej wszechstronne możliwości instalacji. Oprócz wszechstronności w zakresie anten, 
Cisco Aironet 1230AG Series oferuje również najlepsze na rynku parametry mocy nadajnika, czułości odbioru i rozpiętości opóźnienia w środowiskach 
transmisji wielodrożnej i wewnątrz budynków, co gwarantuje niezawodną wydajność i przepustowość w najbardziej wymagających zastosowaniach.
Cisco Aironet 1200 Series:
Jednozakresowy punkt dostępowy 802.11b/g klasy korporacyjnej ze złączami anten, które pozwalają na elastyczne zaprojektowanie obszaru 
pokrycia w trudnych środowiskach transmisji fal radiowych. Punkt dostępowy Cisco Aironet 1200 Series zapewnia wszechstronność, pojemność, 
poziom bezpieczeństwa i funkcje klasy korporacyjnej, wymagane przez wielkie instytucje korzystające z bezprzewodowych sieci LAN. Jest również 
dostępny w tańszej konfiguracji, jako jednozakresowy punkt dostępowy 802.11g. Rozwiązanie Cisco Aironet 1200 Series jest na tyle elastyczne, że może 
się zmieniać wraz z ewoluującymi technologiami i wymaganiami klientów. Za jego pomocą można bezpiecznie wdrożyć sieci 802.11g teraz, zachowując 
jednocześnie na przyszłość opcję przejścia na dwuzakresową sieć 802.11a/g. W punktach dostępowych Cisco Aironet 1200 Series pierwotnie skonfiguro-
wanych do obsługi sieci 802.11g można z łatwością zainstalować moduły rozbudowy do 802.11a, mające postać kart CardBus.

Cisco Aironet 1300 Series:
Jednozakresowy most / punkt dostępowy 802.11b/g klasy korporacyjnej, idealny do montażu zewnętrznego, połączeń sieciowych na terenie 
kampusu lub wykorzystania w zewnętrznej infrastrukturze sieci mobilnych. Most / punkt dostępowy Cisco Aironet® 1300 Series do montażu 
zewnętrznego to elastyczna platforma, która łączy funkcje punktu dostępowego, mostu oraz mostu dla zespołu. Rozwiązanie Cisco Aironet 1300 Series 
zapewnia szybką i ekonomiczną bezprzewodową łączność między różnymi sieciami stacjonarnymi i mobilnymi oraz klientami. Cisco Aironet 1300 Series 
pozwala także na zbudowanie elastycznego i łatwego do wdrożenia rozwiązania infrastruktury bezprzewodowej sieci miejskiej, które spełnia wymagania 
w zakresie bezpieczeństwa sieci rozległych.

Karty CardBus klientów bezprzewodowej sieci LAN IEEE 802.11a/b/g Cisco Aironet umożliwiają błyskawiczne podłączenie komputerów 
stacjonarnych i przenośnych do bezprzewodowej sieci LAN zgodnej ze standardem 802.11a/b/g. Idealnie nadają się do laptopów i komputerów typu 
Tablet PC. Karty PCI klientów bezprzewodowej sieci LAN IEEE 802.11a/b/g Cisco Aironet są doskonałe do płaskich komputerów biurkowych i 
systemów kasowych.

Karty klientów Cisco Compatible stanowią uzupełnienie produktów infrastruktury Cisco Aironet. Oferowane w ramach programu Cisco Compatible 
Extensions urządzenia klienckie do bezprzewodowych sieci LAN zapewniają sprawdzoną zgodność z licencjonowanymi innowacjami infrastruktury 
Cisco. Produkty innych firm, które z powodzeniem przeszły gruntowne testy zgodności w niezależnych laboratoriach, są opatrywane logo Cisco 
Compatible. Program Cisco Compatible Extensions umożliwia szybsze spopularyzowanie bezprzewodowych urządzeń klienckich, które wykorzystują 
zalety sieci bezprzewodowej Cisco Aironet. Pozwala także szybciej rozpocząć korzystanie z nowatorskich funkcji przy zachowaniu zgodności 
operacyjnej. 
Więcej informacji na temat rozszerzeń Cisco Compatible Extensions można znaleźć na stronie  http://www.cisco.com/go/ciscocompatible/wireless


