
Cisco Systems® has created the Cisco® SMB Class Secure Network Foundation so your

processes can become more automated, more intelligent and more secure. Yet Cisco designed

it all to be easier to understand, easier to implement, and most of all, easier to deliver new

savings and new growth for your business.

Following are just some of the results you can achieve for your company using the Cisco

SMB Class solutions:

• Protect your vital business assets against internal and external network threats.

• Help safeguard your customer data and comply with regulatory privacy requirements.

• Accelerate decision making, encourage collaboration, and streamline tasks by securely

extending access to information to employees in the office, at home or on the road.

• Strengthen customer loyalty through personalisation, collaboration, and customer-centric

services, and empower your employees to be more responsive to customers.

• Increase revenue opportunities with e-commerce.

• Keep costs in line with business growth by controlling operational expenses.

• Develop flexibility to deploy technology that can grow with you as your business 

needs change.

A secure network foundation to build your business on

Building the right network infrastructure can put small and medium-sized companies in a

powerful position to improve business resiliency and agility, enhance growth opportunities,

lower the cost of operations, and increase employee productivity. The Secure Network

Foundation is Cisco’s answer.

The Cisco SMB Class Secure Network Foundation offers customers an innovative systems

approach to converged business networks that dramatically simplifies operations, reduces

costs, and speeds time to productivity and profitability. The new integrated services routers,

combined with the award-winning family of Cisco Catalyst® switches and wireless access

points, further enhance the value of this integrated network system, and give SMBs the

opportunity to let their networks contribute more to the bottom line today.

The Cisco Secure Network Foundation comprises the following components:

The Integrated Services Router

At the heart of the Cisco SMB Class Secure Network Foundation is the new Cisco Integrated

Services Router. These new integrated services routers combine data, security and voice into 

a single resilient platform, which lets an SMB turn on the services it needs today, while

providing plenty of headroom for future growth. Cisco has tapped 20 years in leadership

and innovation to build these new routers from the beginning to deliver secure, concurrent

services – at wire speed – as fast as your wire can go. 

CISCO SMB CLASS SOLUTIONS –
SECURE NETWORK FOUNDATION

Sooner or later your

business will need a serious

network.The good news 

is, you do not need to be 

a large corporation to 

have one.

ZEWNĘTRZNY PUNKT DOSTĘPOWY I MOSTEK CISCO 
AIRONET SERII 1300

OGÓLNY OPIS PRODUKTU 
Cisco Aironet serii 1300 (Rysunek 1) to zintegrowany, przystosowany do instalacji zewnętrznej punkt dostępowy 802.11g oraz mostek realizujący 
szybką i ekonomiczną łączność bezprzewodową między wieloma stacjonarnymi lub mobilnymi sieciami i ich klientami. Budowanie metropolitalnej 
infrastruktury bezprzewodowej z wykorzystaniem Cisco® Aironet serii 1300 pozwala na tworzenie elastycznego, łatwego w użyciu rozwiązania 
spełniającego wymagania bezpieczeństwa stawiane profesjonalnym sieciom WAN.

Urządzenia Cisco Aironet serii 1300 obsługują standard 802.11g – zapewniając przepustowość do 54 Mbit/s realizowaną przy użyciu sprawdzonej, 
pewnej technologii, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej kompatybilności wstecz ze starszymi urządzeniami 802.11b. Firma Cisco Systems® 
dołożyła wszelkich starań, aby instalacja i konserwacja Cisco Aironet serii 1300 były łatwe i proste – uzyskano to dzięki integracji z siecią 
przewodową za pomocą rozwiązania Cisco Structured Wireless-Area Network (SWAN). W oparciu o oprogramowanie Cisco IOS®, urządzenia 
Cisco Aironet serii 1300  realizują zaawansowane funkcje, takie jak szybki, bezpieczny roaming, jakość usług (QoS) oraz obsługa sieci VLAN.

Elastyczność urządzeń Cisco Aironet serii 1300  umożliwia funkcjonowanie tych urządzeń jako bezprzewodowych mostków, punktów dostępowych 
lub mostków grup roboczych.

Punkt dostępowy
Urządzenia Cisco Aironet serii 1300 zostały zaprojektowane i zbudowane pod kątem zastosowania w trudnych warunkach środowisk 
zewnętrznych, chociaż mogą też pracować wewnątrz budynków i stanowią idealne rozwiązanie dla tworzenia bezprzewodowych sieci LAN 
(Wireless LAN – WLAN) wymagających zewnętrznych punktów dostępowych. Urządzenia Cisco Aironet serii 1300 posiadają certyfikat WiFi
jako punkty dostępowe, jak również obsługują wiele innowacyjnych funkcji dostępnych w urządzeniach Cisco Aironet oraz urządzeń klienckich 
kompatybilnych ze sprzętem Cisco.

Mostek
Urządzenia Cisco Aironet serii 1300 mogą pracować w konfiguracji punkt-punkt oraz punkt-wielopunkt, co pozwala na ekonomiczne tworzenie
połączeń między sieciami zdalnymi, tymczasowymi lub mobilnymi. Urządzenia te mogą stanowić rozszerzenie dla mostka bezprzewodowego 
Cisco Aironet 350, zapewniając kompatybilność łączności radiowej z istniejącymi mostkami bezprzewodowymi Cisco Aironet serii 350. Przy 
pracy w charakterze mostka urządzenie akceptuje także połączenia od klientów, co pozwala na skuteczne i jednoczesne wykonywanie funkcji 
mostka i punktu dostępowego.

Rysunek 1.       Cisco Aironet serii 1300
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Mostek grupy roboczej
Pracując jako mostek grupy roboczej, Cisco Aironet serii 1300 pozwalają na szybkie podłączenie do sieci WLAN każdego urządzenia 
wyposażonego tylko w tradycyjny port Ethernet, takiego jak laptop czy komputer stacjonarny. Dodając standardowy koncentrator lub przełącznik 
Ethernet, użytkownik może podłączyć maksymalnie do 255 takich urządzeń do dowolnego punktu dostępowego Cisco Aironet lub mostka 
bezprzewodowego.

UŻYTKOWNICY I ZASTOSOWANIA
Urządzenie Cisco Aironet serii 1300  może zapewnić znaczące oszczędności w kosztach łącz dzierżawionych, ponieważ umożliwia łączenie sieci 
pomimo istniejących między nimi przeszkód i barier, takich jak jeziora lub drogi szybkiego ruchu, oraz pozwala na szybką budowę połączeń – co 
często ma miejsce w trakcie oczekiwania na zbudowanie stałych instalacji, takich jak np. łącza światłowodowe. Typowymi instytucjami, które 
mogą skorzystać ze stosowania Cisco Aironet serii 1300, są: instytucje edukacyjne, rządowe, służba zdrowia, wojsko, instytucje bezpieczeństwa 
publicznego, transportu i dostawcy usług WLAN. Urządzenia te znajdują wiele różnych zastosowań w tych instytucjach (Rysunek 2), co zostało 
omówione w poniższych rozdziałach.

Sieci kampusowe
Administratorszy sieci IT budujący typowe sieci kampusowe lub korporacyjne obejmujące kilka budynków, muszą sprostać zadaniu połączenia kilku 
sieci lokalnych, funkcjonujących oddzielnie w każdym z budynków. Takie sieci LAN wymagają stosowania ekonomicznych, szerokopasmowych 
połączeń, zapewniających elastyczność i kontrolę na poziomie, jaki często nie jest dostępny w przypadku łącz dzierżawionych lub dedykowanych 
połączeń, których budowa wymaga dodatkowo przeprowadzenia robót ziemnych.

Sieci nomadyczne i użytkownicy
Coraz częściej mamy do czynienia z sieciami „w ruchu” instalowanymi w pojazdach. W autobusach, pociągach, ambulansach i pojazdach 
patrolowych wyposażonych w urządzenia sieciowe LAN, jak np. notebooki, osobiste organizery (PDA), kamery i skanery należy zapewnić 
możliwość wzajemnej komunikacji, tak aby zapewnić współużytkowanie informacji w celu tworzenia środowisk decyzyjnych, poprawy usług 
publicznych oraz efektywnego wykorzystania zasobów ludzkich i materialnych, znajdujących się w terenie, a także oferowanie pasażerom nowych 
usług.

Publiczny dostęp zewnętrzny
Rozpowszechnianie punktów dostępowych (hot-spot) WLAN pozwoliło użytkownikom na korzystanie z sieci w hotelach, na lotniskach, a nawet 
w kawiarniach. Ponieważ coraz więcej użytkowników wymaga powszechnego dostępu do sieci, zewnętrzne hot-spoty stają się coraz częściej 
spotykane, także w blokach mieszkalnych i centrach miast. Tego rodzaju punkty dostępowe mogą być w sposób ekonomiczny tworzone dzięki 
zastosowaniu urządzeń przystosowanych do pracy na zewnątrz budynków.
 
Sieci tymczasowe
Różnorodność możliwych rozwiązań tymczasowych jest praktycznie nieograniczona, począwszy od takich zastosowań, jak kampanie wojskowe, 
krótkoterminowy wynajem biur, użytkowanie pomieszczeń tymczasowych w przyczepach, lub nawet sprzedaż miejsc parkingowych pod namiotem. 
Instalacje takie wymagają zastosowania tymczasowej infrastruktury, która jest niezawodna, przenośna, łatwa do zainstalowania i elastyczna.
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Rysunek 2.     Przykłady zastosowań Cisco Aironet serii 1300

KORZYŚCI

Najlepsza wydajność w branży IT

•  Transmisja danych z prędkością 54 Mbit/s w paśmie 2,4 GHz
•  Zasięg do 32 km przy prędkości 11 Mbit/s
•  Przepustowość zagregowana dochodząca do 28 Mbit/s
•  Maksymalna moc nadawcza 100 mW dla 802.11b i 30 mW dla 802.11g
•  W przypadku instalacji umieszczanych na pojazdach możliwa jest poruszanie się z do prędkością 100 km/h i utrzymanie 
    transmisji na poziomie 12 i 24Mbit/s przy pakietach 128-bajtowych i współczynniku błędnych pakietów 
   (Packet Error Rate - PER) wynoszącym 1%.
•  Możliwość współpracy z różnymi antenami
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Niski całkowity koszt własności

•  Konkurencyjna stopa zwrotu inwestycji (ROI) w porównaniu z instalacjami kablowymi lub regularnie opłacanymi liniami 
   dzierżawionymi
•  Niskie koszty systemu mostkowania
•  Niskie koszty systemu zewnętrznych punktów dostępowych
•  Możliwość korzystania z istniejących mostków bezprzewodowych Cisco Aironet 350 w celu zmniejszenia kosztu 
   rozbudowy systemu
•  Ochrona inwestycji dzięki wprowadzaniu uaktualnionych wersji oprogramowania Cisco IOS

Elastyczne i łatwe do zainstalowania

•  Niewielkie wymiary i niska waga ułatwiają instalowanie sprzętu w wielu punktach
•  Wygodne kontrolki LED informują o stanie urządzenia i ułatwiają diagnostykę
•  Wspornik zawiasowy do szybkiego montażu ułatwia mocowanie urządzeń; dachowe i ścienne zestawy montażowe oferują więcej możliwości
•  montażu
•  Szybka instalacja, ponowna instalacja oraz ponowne uruchamianie bez konieczności korzystania z usług wyspecjalizowanych  firm, a także
•  bez konieczności uzyskiwania pozwoleń na prace ziemne oraz prowadzenie kabli w wykopach
•  Możliwość skonfigurowania realizacji wielu ról w sieci radiowej dla utworzenia architektur sieciowych typu punkt-punkt lub
•  punkt-wielopunkt.
•  Szeroki zakres stałych napięć zasilających pozwala na stosowanie różnych systemów zasilania, takich jak baterie słoneczne lub
•  akumulatory samochodowe (napięcia stałe od +10 do +48 V).
•  Szeroki zakres temperatur pracy od –30 do +55°C
•  Spełnia wymagania NEMA 4 i IP 56 dla pracy w środowiskach niebezpiecznych
•  Uchwyt do anteny umożliwiający łatwy montaż i mocowanie anten zewnętrznych, np. istniejących anten Cisco Aironet 2.4 GHz.

Integracja sieci przewodowych i bezprzewodowych

•  Zastosowanie rozwiązania Cisco SWAN upraszcza instalowanie, zarządzanie i eksploatację sieci poprzez stworzenie 
   możliwości budowy i zarządzania zdalnych sieci za pomocą oprogramowania Cisco IOS na bazie silnika 
   Cisco Works Wireless LAN Solution Engine. Pozwala to na stworzenie znanego użytkownikom interfejsu posiadającego 
   wspólne funkcje, zapewniającego skalowalność i bezpieczeństwo dla wszystkich produktów.
•  Obsługuje szybki, bezpieczny roaming w warstwie 2, dla mostków niepełniących funkcji mostków bazowych oraz dla 
   mostków grup roboczych, jak również w charakterze dowolnego klienta Cisco lub kompatybilnego z Cisco. 
•  Obsługa QoS na połączeniach przenoszących wiele jednoczesnych sesji VoIP w topologii punkt-punkt.
•  Zwiększenie pasma między sieciami mostkowanymi można uzyskać poprzez agregację wielu łączy za pomocą technik 
   warstwy 2 lub równoważenia obciążenia w warstwie 3.
•  Obsługa maksymalnie 16 sieci VLAN, która pozwala klientom na różnicowanie założeń i usług dla sieci LAN – takich jak
    bezpieczeństwo i QoS – pod kątem różnych użytkowników.
 
Zwiększone bezpieczeństwo sieci

•  Za pomocą pakietu bezpieczeństwa Cisco Wireless Security Suite, urządzenia Cisco Aironet serii 1300 mogą zapewnić 
   bezpieczeństwo łączy bezprzewodowych o niezawodności zbliżonej do sieci przewodowych LAN.
•  Możliwość sprzętowego wsparcia szyfrowania za pomocą algorytmu AES (Advanced Encryption Standard)

ARCHITEKTURA PRODUKTU
Elastyczne rozwiązanie zewnętrznego mostka bezprzewodowego lub punktu dostępowego tworzone jest poprzez zastosowanie kombinacji 
urządzenia Cisco Aironet serii 1300, zasilacza oraz opcji różnych anten i metod montażu. Rysunek 3 przedstawia sposób podłączania urządzeń.
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Rysunek 3.     Schemat sieci z zasilaczem

Cisco Aironet serii 1300  
Urządzenia Cisco Aironet serii 1300  posiadają interfejs 802.11g dla połączeń umożliwiających utworzenie punktu dostępowego lub mostka. 
Poprzez umieszczenie urządzenia na zewnątrz, w pobliżu anteny, można zminimalizować straty powstające w kablach antenowych – pozwala 
to na zwiększenie zasięgu sieci. Urządzenie może być wyposażone w antenę zintegrowaną albo złącza do anten zewnętrznych (Rysunek 4). 
Zastosowanie zintegrowanej anteny o wysokiej skuteczności ma na celu ułatwienie zestawiania połączeń punkt-punkt lub węzłów niepełniących 
roli bazowych w topologii typu punkt-wielopunkt. Wersja urządzenia bez wbudowanej anteny posiada złącze RP-TNC umożliwiające podłączenie 
anten dookólnych, sektorowych lub anten parabolicznych o wysokiej skuteczności dla specjalnych zastosowań.

Zasilacz
Zasilacz Cisco Aironet Bridge Power Injector zapewnia przejście między standardowym interfejsem 10/100BASE-T Ethernet, przeznaczonym 
do miejsc chronionych przed wpływami atmosferycznymi, na interfejs wyposażony w dwa złącza typu F, przystosowane do podłączania kabli 
koncentrycznych, które są lepiej przystosowane do pracy w trudnych warunkach atmosferycznych. Zasilacz Power Injector zapewnia także zasilanie 
urządzenia zewnętrznego za pomocą tych samych kabli i wyposażony jest w funkcję wykrywania zasilania i ochronę przeciwprzepięciową. W 
celu umożliwienia podłączania długich kabli prowadzących od przełącznika sieciowego lub routera, zasilacz Power Injector zapewnia prawidłową 
pracę przy kablach o długości do 200 metrów (Kategorii 5 i koncentrycznych). Urządzenia Cisco Aironet serii 1300  dostarczane są wraz z 
zasilaczem Cisco Aironet Power Injector LR2 (Rysunek 5) oraz zasilaczem sieciowym.

Rysunek 4.     Opcje złączy urządzeń Cisco Aironet serii 1300 
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Rysunek 5.     Zasilacz Aironet Power Injector AIR-PWRINJ-BLR2/AIRPWRINJ-BLR2T

Opcjonalny zasilacz Cisco Aironet Power Injector LR2T pobiera energię z dowolnego źródła +12 do +40 V, które nie jest dostarczane w komplecie 
przez Cisco. Zazwyczaj źródłem zasilania stałoprądowego jest akumulator pojazdu lub bateria słoneczna (Rysunek 5). Zasilacz ten umożliwia 
funkcjonowanie urządzenia w przypadku braku możliwości korzystania z napięcia sieciowego.

Rysunek 6.      Schemat sieci z opcjonalnym zasilaczem Power Injector

Osprzęt montażowy i anteny
Poza szerokim wyborem anten oferowanych przez Cisco i współpracujących z urządzeniami Cisco Aironet serii 1300, dostępnych jest także kilka 
zestawów montażowych (Rysunek 7). Przedstawione tutaj opcjonalne zestawy montażowe pozwalają na zamocowanie urządzenia do ściany, dachu 
lub słupa. Wspornik do szybkiego montażu umożliwia zamocowanie urządzenia przez jedną osobę. Więcej informacji odnośnie oferowanych 
anten podano w Cisco Aironet Antennas and Accessories Data Sheet and Reference Guide.

Rysunek 7.     Osprzęt montażowy i anteny do urządzeń Cisco Aironet serii 1300 
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FUNKCJE
Pomoc przy ustawianiu anteny
Urządzenia Cisco Aironet serii 1300  posiadają tryb automatycznego konfigurowania i instalowania pozwalający na szybkie zestawienie łączy
punkt-punkt bez konieczności konfigurowania urządzenia za pomocą Telnet, FTP, lub Simple Network Management Protocol (SNMP). Tryb ten
wykorzystuje kontrolki LED dostarczające informacji o mocy sygnału, co znacznie ułatwia proces instalowania urządzenia i ustawiania anteny. 
Uwalnia to instalatora od niepotrzebnych czynności i pozwala mu skupić się na prawidłowym instalowaniu urządzenia i sprawdzaniu jakości łącza, 
co nie wymaga znajomości oprogramowania Cisco IOS lub wiedzy o sieciach IT.

Automatyczny wybór kanału
Urządzenia Cisco Aironet serii 1300  samodzielnie określają i wybierają najmniej zatłoczony kanał, zapewniający najmniejszą ilość 
interferencji.
 
Automatyczne skalowanie prędkości
Urządzenia Cisco Aironet serii 1300 automatycznie dostosowują prędkość transmisji aby utrzymać stabilne połączenie w przypadku 
dalekich dystansów pomiędzy instalacjami.

Oprogramowanie Cisco IOS
Za pomocą oprogramowania Cisco IOS urządzenia Cisco Aironet serii 1300  zapewniają obsługę całego łącza w zakresie usług sieciowych. 
Pozwala to na utworzenie sieci funkcjonującej w sposób przewidywalny i zgodny z oczekiwaniami, z wykorzystaniem jednolitych aplikacji i 
usług.
Pakiet bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych

Urządzenia Cisco Aironet serii 1300  zapewniają bezpieczeństwo sieci dzięki zastosowaniu skalowalnego i kontrolowanego pakietu Cisco Wi-
reless Security Suite. Pakiet Cisco Wireless Security Suite, zbudowany w oparciu o standard IEEE 802.1X dla dostępu do sieci na bazie portów, 
wykorzystuje strukturę protokołu Extensible Authentication Protocol (EAP) dla realizacji uwierzytelniania użytkowników, oferując następujące 
korzyści:

Caching protokołu rozróżniania adresów klientów
Urządzenia Cisco Aironet serii 1300 pełniące rolę punktu dostępowego reagują na żądania protokołu Address Resolution Protocol (ARP) używanego 
w imieniu urządzeń IEEE 802.11 Cisco Aironet, kompatybilnych z Cisco oraz większości urządzeń klienckich posiadających certyfikat Wi-Fi.
Ułatwia to rozróżnianie adresów IP bez konieczności wychodzenia bezprzewodowych urządzeń klienckich z trybu oszczędzania energii lub trybu 
jałowego, co wydłuża czas pracy baterii.

Klient protokołu dynamicznej konfiguracji hosta
Urządzenia Cisco Aironet serii 1300 mogą automatycznie otrzymywać adres IP od serwera Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP).

Pakiet Cisco Wireless Security Suite stosuje silne, wzajemne uwierzytelnianie, pozwalające tylko upoważnionym klientom na dostęp do 
odpowiednich i autoryzowanych serwerów RADIUS za pośrednictwem upoważnionych punktów dostępowych.

Tworzy on dla każdego użytkownika i każdej sesji oddzielnie dynamiczne klucze kodowania , które automatycznie zmieniają  się w sposób 
zgodny z konfiguracją, w celu zachowania prywatności przesyłanych danych.

Rozszerzenie protokołu Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) zapewnia stosowanie kontroli integralności wiadomości(Message Integrity 
Check - MIC), szyfrowania per-pakiet z użyciem mieszania wektora inicjalizacyjnego (initialization vector hashing) oraz rotację klucza 
transmisji broadcast (broadcast key rotation).

Urządzenia Cisco Aironet serii 1300 pełniące rolę punktu dostępowego obsługują dostęp chroniony Wi-Fi Protected Access (WPA) w celu 
zapewnienia interoperacyjnego, opartego na standardach bezpieczeństwa sieci WLAN. Obsługuje ono różne typy uwierzytelniania 802. 1X, 
m.in. Cisco Extensible Authentication Protocol (LEAP), Extensible Authentication Protocol Transport Layer Security (EAP TLS) oraz tryby 
oparte na EAP TLS, takie jak Protected Extensible Authentication Protocol (PEAP), EAP Tunneled TLS (EAP TTLS), EAP Subscriber Identity 
Module (EAP SIM) oraz EAP Flexible Authentication viaSecure Tunneling (EAP FAST).

Urządzenia Cisco Aironet serii 1300 pełniące rolę mostka obsługują LEAP w celu zapewnienia wzajemnego uwierzytelniania, jak również 
algorytmy Cisco TKIP i WPA TKIP. W przypadku skonfigurowania urządzenia Cisco Aironet serii 1300 w  charakterze mostka zaleca się
stosowanie algorytmów Cisco TKIP.

Dostępny jest szeroki wybór serwerów RADIUS, m.in. Cisco Secure Access Control Server (ACS) dla realizacji scentralizowanego zarządzania 
na poziomie dużych przedsiębiorstw. Obsługiwane są protokoły rozliczeniowe  RADIUS obejmujące wszystkie rodzaje uwierzytelniania.

Urządzenia Cisco Aironet serii 1300 są przystosowane do obsługi AES, wymagają jedynie uaktualnienia oprogramowania.

•

•

•

•

•

•

•

Copyright © 1992–2005 Cisco Systems, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
strona 7/16



Szybki, bezpieczny roaming Warstwy 2 dla mostka niepełniącego funkcji mostka bazowego oraz dla mostka grupy 
roboczej
Szybki, bezpieczny roaming umożliwia uwierzytelnianie dla mostków niepełniących funkcji mostków bazowych oraz dla mostków grup roboczych 
i pozwala na bezpieczne przechodzenie z jednego mostka do drugiego bez widocznego opóźnienia podczas ponownego nawiązywania łączności. 
Szybki, bezpieczny roaming obsługuje aplikacje wrażliwe na opóźnienia, takie jak bezprzewodowy VoIP, planowanie zasobów przedsiębiorstwa 
(Enterprise Resource Planning - ERP) lub rozwiązania na bazie Citrix, bez przerywania połączeń podczas roamingu. Szybki, bezpieczny roaming 
wymaga zastosowania serwera Wireless Domain Services (WDS), który może być zapewniony przez inne urządzenia Cisco, m.in. punkty 
dostępowe Cisco Aironet 1100 i Aironet 1200. WDS jest to zbiór funkcji oprogramowania Cisco IOS, które zwiększają mobilność klientów WLAN 
i upraszczają instalowanie sieci WLAN i zarządzanie nimi.

Szybki, bezpieczny roaming (dla urządzenia pełniącego rolę punktu dostępowego)
Szybki, bezpieczny roaming pozwala na to, aby uwierzytelnione urządzenia klienckie mogły bezpiecznie przechodzić z jednego punktu dostępowego 
do drugiego bez odczuwalnego opóźnienia podczas ponownego nawiązywania łączności.

Obsługa protokołu agregacji portów oraz techniki Cisco Fast EtherChannel

Dzięki agregacji wielu mostków w każdym punkcie za pomocą techniki Cisco Fast EtherChannel®, protokołu Port Aggregation Protocol (PAgP) 
lub protokołu routingu, istnieje możliwość zwiększenia pasma między mostkami.

Hot Standby
Urządzenia Cisco Aironet serii 1300 pełniące rolę punktów dostępowych obsługują awaryjne przełączenie na urządzenie zapasowe, co pozwala 
zwiększyć niezawodność i dostępność sieci.

Równoważenie obciążenia
W celu optymalizacji ogólnej przepustowości sieci urządzenia Cisco Aironet serii 1300 rozdzielają połączenia użytkowników na różne możliwe 
punkty dostępowe.

Obsługa QoS
Urządzenia Cisco Aironet serii 1300 zapewniają lepszą transmisję głosu i video, ponieważ obsługują priorytety ruchu w oparciu o znaczniki 802.1p 
oraz wartości priorytetów 802.1Q i odpowiednio stosują założenia QoS dostosowując je do poszczególnych aplikacji.

Role pełnione przez urządzenia w sieci radiowej
Urządzenia Cisco Aironet serii 1300 mogą pełnić następujące role w sieci radiowej:
•  Bazowy punkt dostępowy
•  Mostek bazowy z przydziałem klientów
•  Mostek niepełniący funkcji bazowej bez przydziału klientów
•  Mostek grupy roboczej

Identyfikator serwera RADIUS dla zestawu usług
Urządzenia Cisco Aironet serii 1300 pozwalają na specyfikację serwerów RADIUS według identyfikatorów zestawów usług (Service Set Identifier
- SSID), wykorzystując możliwości stosowania wielu SSID. Jest to korzystne dla instalacji z wieloma dzierżawcami, takich jak porty lotnicze, 
gdzie każdy użytkownik potrzebuje oddzielnego serwera RADIUS dla uwierzytelniania użytkowników.
 
Obsługa VLAN
Urządzene Cisco Aironet serii 1300 może obsługiwać maksymalnie 16 sieci VLAN, co pozwala klientom na różnicowanie założeń i usług dla 
sieci LAN – takich jak bezpieczeństwo i QoS – pod kątem różnych użytkowników. Urządzenia Cisco Aironet serii 1300 obsługują także trunki 
802.1Q.

Regulacja dystansu łącza
Parametr określenia dystansu łącza pozwala użytkownikowi na dostosowanie parametrów Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance 
(CSMA/CA) do fizycznej odległości pomiędzy urządzeniami, w celu uzyskania jak najlepszej wydajności w przypadku połączeń na średnie i duże
dystanse.

Konkatenacja pakietów w sieci bezprzewodowej
Konkatenacja mniejszych pakietów w większe realizowana przez urządzenie Cisco Aironet serii 1300 pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie 
pasma łączności bezprzewodowej i zapewnia większą przepustowość łącza.
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Automatyczny dobór wolnych kanałów w sieci bezprzewodowej
Zautomatyzowany proces oceny zajętości kanałów przez urządzenie Cisco Aironet serii 1300 pozwala wybrać kanał najmniej zaszumiony lub z 
najmniejszym poziomem interferencji występujących w danym środowisku.

Silnik rozwiązania CiscoWorks Wireless LAN 
Silnik CiscoWorks Wireless LAN Solution Engine (WLSE), element należący do Cisco SWAN, jest narzędziem zarządzania przeznaczonym do 
stosowania w urządzeniach Cisco Aironet serii 1300 .

PODSUMOWANIE
Urządzenie Cisco Aironet serii 1300 jest to elastyczny, zewnętrzny punkt dostępowy oraz mostek 802.11b i 802.11g realizujący szybką i 
ekonomiczną łączność bezprzewodową między wieloma stacjonarnymi lub mobilnymi sieciami oraz klientami. 

SPECYFIKACJE PRODUKTU

Kompatybilność
W Tabeli 1 podano wykaz produktów kompatybilnych z urządzeniami Cisco Aironet serii 1300 .

Tabela 1.      Kompatybilność 

Kompatybilność punktów dostępowych • Urządzenie jest kompatybilne z każdym urządzeniem klienckim Wi-Fi pod  
  względem podstawowych funkcji
• Kompatybilne z klientami Cisco Aironet oraz klientami kompatybilnymi z Cisco
  pod względem rozszerzonej funkcjonalności

Kompatybilność mostków grup roboczych Obsługuje współpracę z punktami dostępowymi Cisco Aironet oraz mostkami Cisco

Kompatybilność mostków bezprzewodowych Kompatybilne tylko z innymi urządzeniami Cisco Aironet serii 1300 i mostkami 
bezprzewodowymi Aironet 350

Protokoły
W Tabeli 2 wymieniono protokoły obsługiwane przez urządzenia serii Cisco Aironet serii 1300 .
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Tabela 2.        Protokoły

Standard interfejsu bezprzewodowego IEEE 802.11b lub IEEE 802.11 g
Uwaga: tryb mostka posiada rozbudowaną względem standardów funkcjonalność 
umożliwiającą łączność na większe odległości.

Pasmo częstotliwości • 2,412 do 2,462 GHz (FCC)
• 2,412 do 2,472 GHz (ETSI)
• 2,412 do 2,472 GHz (TELEC)

Modulacja 802.11b
Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS):
        - Differential Binary Phase Shift Keying (DBPSK) przy prędkości 1 Mbit/s
        - Differential Quadrature Phase Shift Keying (DQPSK) przy prędkości 2 Mbit/s
        - Complementary Code Keying (CCK) przy prędkości 5.5 i 11 Mbit/s 
802.11g
Orthogonal Frequency Divisional Multiplexing (OFDM):
        - BPSK przy prędkości 6 i 9 Mbit/s  QPSK przy prędkości 12 i 18 Mbit/s
        - 16-Quadrature Amplitude Modulation (QAM) przy prędkości 24 i 36 Mbit/s
        - 64-QAM przy prędkości 48 i 54 Mbit/s

Protokół dostępu do mediów Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance (CSMA/CA)
Kanał roboczy 802.11 b/g:

• ETSI: 13
• Ameryka: 11
• TELEC (Japonia): 13

Niepokrywające sie kanały 3
Bezpieczeństwo – praca jako mostek Pakiet Cisco Wireless Security Suite, w tym:

Uwierzytelnianie
• Obsługa 802.1X wraz z LEAP w celu uzyskania wzajemnego uwierzytelnienia oraz 
  utworzenia dynamicznych kluczy kodowania, budowanych oddzielnie dla każdej sesji 
  i każdego użytkownika
Kodowanie
• Cisco TKIP, mieszanie kluczy oraz kontrola integralności wiadomości (Message Integrity
• Check - MIC)
  Gotowy do obsługi AES.

Bezpieczeństwo – praca jako punkt 
dostępowy

Pakiet Cisco Wireless Security Suite, w tym:
Uwierzytelnianie
• Obsługa 802.1X, w tym LEAP, PEAP, EAP Message Digest 5 (EAP MD5), EAP TLS oraz
• EAP FAST, w celu uwierzytelnienia oraz utworzenia dynamicznych kluczy kodowania, 
• budowanych oddzielnie dla każdej sesji i każdego użytkownika
Kodowanie
• Cisco TKIP i WPA TKIP, mieszanie kluczy oraz MIC
  Gotowy do obsługi AES.

Bezpieczeństwo – praca jako mostek grupy 
roboczej

Pakiet Cisco Wireless Security Suite, w tym:
Uwierzytelnianie
• Obsługa 802.1X wraz z LEAP w celu uzyskania wzajemnego uwierzytelnienia oraz 
• utworzenia dynamicznych kluczy kodowania, budowanych oddzielnie dla każdej sesji 
• i każdego użytkownika
Kodowanie
• Cisco TKIP, mieszanie kluczy oraz MIC
  Gotowy do obsługi AES.

Zgodność z SNMP Wersje 1 i 2
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Składniki systemu
W Tabeli 3 wymieniono składniki systemu Cisco Aironet serii 1300
 
Tabela 3.      Składniki systemu
Zasilacz Power Injector LR2 Zasilacz Power Injector LR2 przetwarza standardowy interfejs 10/100BASE-T Ethernet z 

kablem kat. 5 i złączem RJ-45, przeznaczony do miejsc chronionych przed wpływami at-
mosferycznymi, na interfejs wyposażony w dwa złącza typu F, przystosowane do podłącza-
nia kabli koncentrycznych, które są lepiej przystosowane do pracy w trudnych warunkach 
atmosferycznych. Poza funkcją interfejsu 100BASE-T dla urządzenia Cisco Aironet serii 
1300 , zasilacz Power Injector służy także do zasilania urządzenia za pomocą tych samych 
kabli, z funkcją wykrywania napięcia, chroniąc inne urządzenia przed uszkodzeniem w razie 
ich przypadkowego podłączenia. Dodatkowym udogodnieniem dla instalatora jest funkcja 
automatycznego krosowania interfejsu (Auto-MDIX), umożliwiająca zamianę dwóch kabli 
przy zachowaniu ich jednakowych funkcji. Dla umożliwienia stosowania dłuższych odcin-
ków kabli prowadzących od sieci lub routera, zasilacz Power Injector przystosowany jest 
do współpracy z kablem koncentrycznym o długości maks. 100 metrów, plus kabel kat. 5 o 
długości 100 m, co w sumie pozwala na oddalenie urządzenia o 200 m. Interfejs typu F wy-
posażony jest także w zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, chroniące urządzenia sieciowe 
przed skokami napięcia w sieci. Zasilacz Power Injector wymaga źródła o napięciu stałym 
48 V, które jest dostarczane przez Cisco.

Zasilacz Power Injector LR2T Zasilacz Power Injector LR2T realizuje wszystkie funkcje LR2. Jest przeznaczony do pracy 
w transporcie i może być zasilany przez napięcia stałe w zakresie od +12 do +40 V. Źródło 
zasilania musi być zapewnione przez użytkownika. Zasilacz LR2T może być zasilany z 
instalacji samochodowej lub baterii słonecznej.

Zasilacz • Zasilacz stałoprądowy 48V dla AIR-PWRINJ-BLR2=
• Użytkownik zapewnia źródło zasilania o napięciu stałym od 12 do 40 V do zasilania AIR
•-PWRINJ_BLR2T=. Może wymagać zewnętrznego modułu odciążającego dla instalacji 
• samochodowych i autobusowych.

Zintegrowana antena AIR-BR1310G- x-K9 • Polaryzacja pionowa Uzysk 
• 13 dBi
• 36 w płaszczyźnie E na 38 w płaszczyźnie H (szerokość wiązki 3 dB)

Interfejsy
Tabela 4 podaje interfejsy stosowane w urządzenia Cisco Aironet serii 1300 .

Tabela 4.    Interfejsy

AIR-BR1310G-x-K9 iAIR-BR1310G-x-K9-R AIR-PWRINJ-BLR2 AIR-PWRINJ-BLR2T

Kontrolki stanu LED Cztery kontrolki LED: Install, Radio, Status i 
Ethernet

Jedna kontrolka dwukolorowa wskazuje stan 
zasilania

Złącza typu F Dwa kable koncentryczne przenoszą sygnał 
Ethernet w układzie full-duplex, zasilanie 
stałoprądowe i port konsoli (połączenie RS-232) w 
układzie full-duplex

Dwa kable koncentryczne przenoszą sygnał 
Ethernet w układzie full-duplex, zasilanie 
stałoprądowe i port konsoli (połączenie RS-232) 
w układzie full-duplex

Interfejs anteny • Air-BR1310G-x-k9: Interfejs anteny 
• (zintegrowana antena kierunkowa) 
• AIR-BR1310G-x-k9-R: Dwa złącza typu 
• RP-TNC do anten zewnętrznych

-

Zasilanie stałoprądowe - Jedno dwustykowe złącze Switchcraft (z 
gwintowaną tuleją mocującą) oraz złącze 
kompatybilne

Interfejs RJ-45 - Jedno złącze RJ-45 dla portu konsoli (tylko 
9600 bps), drugie złącze RJ-45 dla interfejsu 
10/100BASE-T LAN.

Uziemienie Dwa uchwyty do ochrony odgromowej. -
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Pamięć
W Tabeli 5 wymieniono wymagania dotyczące pamięci systemu Cisco Aironet serii 1300 .

Tabela 5.     Wymagania dotyczące pamięci

8 MB pamięci Flash Wolna pamięć na przyszłe uaktualnienia oprogramowania dla obsługi nowych standardów 802.11 oraz 
funkcji zaawansowanych.

Wydajność
Tabela 6 podaje parametry wydajnościowe urządzenia Cisco Aironet serii 1300 .

Tabela 6. Parametry wydajnościowe
AIR-BR1310G-x-K9 AIR-BR1310G-x-K9-R

Dopuszczalne nastawy 
mocy nadawczej

802.11b:
• 100 mW (20 dBm)
• 50 mW (17 dBm)
• 30 mW (15 dBm)
• 20 mW (13 dBm)
• 10 mW (10 dBm)
• 5 mW (7 dBm)
• 1 mW (0 dBm)
802.11 g:
• 30 mW (15 dBm)
• 20 mW (13 dBm)
• 10 mW (10 dBm)
• 5 mW (7 dBm)
• 1 mW (0 dBm)
Uwaga: Maksymalna nastawa mocy zależy od 
przepisów obowiązujących w danym kraju.

802.11b:
• 100 mW (20 dBm)
• 50 mW (17 dBm)
• 30 mW (15 dBm)
• 20 mW (13 dBm)
• 10 mW (10 dBm)
• 5 mW (7 dBm)
• 1 mW (0 dBm)
802.11 g:
• 30 mW (15 dBm)
• 20 mW (13 dBm)
• 10 mW (10 dBm)
• 5 mW (7 dBm)
• 1 mW (0 dBm)
Uwaga: Maksymalna nastawa mocy zależy od 
przepisów obowiązujących w danym kraju.

Maksymalny roboczy 
poziom odbiorczy

-20 dBm -20 dBm

Maksymalny dopuszczalny 
poziom odbiorczy

10 dBm 10 dBm

Czułość odbiorcza (10 
procent dla pakietów 3200-
bajtowych)

1 Mbit/s: -94 dBm
2 Mbit/s: -91 dBm
5,5 Mbit/s: -89 dBm
11 Mbit/s: -85 dBm
6 Mbit/s: -90 dBm
9 Mbit/s: -89 dBm
12 Mbit/s: -86 dBm
18 Mbit/s: -84 dBm
24 Mbit/s: -81 dBm
36 Mbit/s: -77 dBm
48 Mbit/s: -73 dBm
54 Mbit/s: -72 dBm

1 Mbit/s: -94 dBm
2 Mbit/s: -91 dBm
5,5 Mbit/s: -89 dBm
11 Mbit/s: -85 dBm
6 Mbit/s: -90 dBm
9 Mbit/s: -89 dBm
12 Mbit/s: -86 dBm
18 Mbit/s: -84 dBm
24 Mbit/s: -81 dBm
36 Mbit/s: -77 dBm
48 Mbit/s: -73 dBm
54 Mbit/s: -72 dBm

Maksymalna względna 
prędkość pracy mostka

Ponad 100 km/h z przepustowością 12 i 24 Mbit/s dla 
pakietów 128-bajtowych, przy 1% błędów (PER)

Ponad 100 km/h z przepustowością 12 i 24 Mbit/s 
dla pakietów 128-bajtowych, przy 1% błędów (PER)
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Zakres zewnętrzny dla 
pracy w charakterze punktu 
dostępowego

Ameryka
260 m przy 54 Mbit/s
1055 m przy 11 Mbit/s
ETSI
45 m przy 54 Mbit/s
235 m przy 11 Mbit/s
TELEC
145 m przy 54 Mbit/s
330 m przy 11 Mbit/s
Uwaga: Punkt dostępowy ze zintegrowaną anteną 
13 dBi oraz klientami Cisco

Ameryka
105 m przy 54 Mbit/s
430 m przy 11 Mbit/s
ETSI
60 m przy 54 Mbit/s
190 m przy 11 Mbit/s
TELEC
60 m przy 54 Mbit/s
135 m przy 11 Mbit/s
Uwaga: Punkt dostępowy z anteną dodatkową 
5,2 dBi oraz klientami Cisco

Zakres point-to-point dla 
pracy w charakterze mostka

Ameryka
2 km przy 54 Mbit/s
15 km przy 11 Mbit/s
EMEA
0,36 km przy 54 Mbit/s
3,5 km przy 11 Mbit/s
TELEC
1,1 km przy 54 Mbit/s
5 km przy 11 Mbit/s
Uwaga: Antena zintegrowana 13 dBi w mostku 
bazowym i niebazowym

Ameryka
7 km przy 54 Mbit/s
23 km przy 11 Mbit/s
EMEA 
9 km przy 11 Mbit/s
TELEC
7 km przy 54 Mbit/s
20 km przy 11 Mbit/s
Uwaga: Antena talerzowa 21 dBi w mostku 
bazowym i niebazowym

Zakres point-to-multipoint 
dla pracy w charakterze 
mostka

Ameryka
1,8 km przy 54 Mbit/s
13 km przy 11 Mbit/s
EMEA
0,4 km przy 54 Mbit/s
1,8 km przy 11 Mbit/s
TELEC
1,3 km przy 54 Mbit/s
5,8 km przy 11 Mbit/s
Uwaga: Antena sektorowa 14 dBi i antena 
zintegrowana 3 dBi w mostku niebazowym

Ameryka
3,3 km przy 54 Mbit/s
16 km przy 11 Mbit/s
EMEA
4 km przy 11 Mbit/s
TELEC
3,3 km przy 54 Mbit/s
14 km przy 11 Mbit/s
Uwaga: Antena sektorowa 14 dBi i antena 
talerzowa 21 dBi w mostku niebazowym

*  Odległości tutaj podane są szacunkowe i mogą być wykorzystywane wyłącznie do wstępnej oceny zasięgu.

Niezawodność i dostępność
Tabela 7 podaje informacje dotyczące niezawodności i dostępności urządzeń Cisco Aironet serii 1300.

Tabela 7.     Niezawodność i dostępność

AIR-BR1310G-x-K9 
AIR-BR1310G-x-K9-R

AIR-PWRINJ-BLR2 
AIR-PWRINJ-BLR2T

Średni czas między awariami 
(MTBF)

132 000 godzin 400 000 godzin

AIR-BR1310G-x-K9 AIR-BR1310G-x-K9-R
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Zarządzanie siecią
Tabela 8 podaje informacje dotyczące funkcji zarządzania siecią dostępnych dla urządzeń Cisco Aironet serii 1300 .

Tabela 8.      Zarządzane siecią

AIR-BR1310G-x-K9 i AIR-BR1310G-x-K9-R AIR-PWRINJ-BLR2 AIR-PWRINJ-BLR2T

Kontrolki stanu LED Cztery kontrolki LED:
• Install
• Radio
• Status
• Ethernet

Jedna kontrolka LED:
• Stan zasilania

Możliwości konfiguracji Telnet, HTTP, FTP, Trivial FTP (TFTP), SNMP, port 
konsoli

-

Obsługa CiscoWorks WLSE Wykrywanie urządzeń, oprogramowanie firmowe i
zarządzanie konfiguracją oparte na szablonach, mo-
nitorowanie awarii i wydajności oraz raportowanie. 
Uwaga: Brak możliwości zmiany konfiguracji przy
pracy w charakterze mostka grupy roboczej

-

CiscoWorks CiscoWorks RME2, CiscoWorks SWIM3 -

Parametry fizyczne
W Tabeli 9 wymieniono parametry fizyczne urządzenia serii Cisco Aironet serii 1300 .

Tabela 9.      Parametry fizyczne

AIR-BR1310G-x-K9
i AIR-BR1310G-x-K9-R

AIR-PWRINJ-BLR2 AIR-PWRINJ-BLR2T

Wymiary 20,3 cm x 20,57 cm x 7,87 cm 11,73 cm x 12,09 cm x 2,71 cm 11,73 cm x 12,09 cm x 2,71 cm
Ciężar 1,25 kg 1 kg 1 kg
Temperatura pracy -30° do +55°C -30° do +55°C -30° do +55°C
Temperatura przecho-
wywania

-40° do +85°C -40° do +85°C -40°  do +85°C

Wysokość pracy npm 4 206 m 4 206 m 4 206 m
Wysokość przechowy-
wania npm:

4 877 m 4 877 m 4 877 m

Wilgotność 0 do 100% przy 38°C
(bez kondensacji)

0 do 90% przy 38°C 
(bez kondensacji)

0 do 90% przy 38°C
(bez kondensacji)

Wibracje SAEJ1455 rozdział 4.9 SAEJ1455 rozdział 4.9 SAEJ1455 rozdział 4.9
Obudowa NEMA 4; IP56; UL2083; 

hermetycznie szczelna
UL2083; obudowa metalowa UL2083; obudowa metalowa
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Dopuszczenia i zgodność z normami
Urządzenia Cisco Aironet serii 1300 posiadają następujące dopuszczenia i są zgodne z następującymi normami 

Tabela 11.      Dopuszczenia i zgodność z normami

Zgodność z normami danego 
kraju

Klienci są odpowiedzialni za sprawdzenie, czy urządzenia są dopuszczone do użytkowania w danym 
kraju. Na stronie http://www.cisco.com/go/aironet/compliance można sprawdzić dopuszczenia oraz 
przepisy obowiązujące w danym kraju. Urządzenie nie posiada wszystkich dopuszczeń. W przypadku 
dopuszczenia na globalnej liście cenowej znajdują się numery katalogowe urządzeń.
AIR-BR1310G-x-K9 i AIR-BR1310G-x-K9-R AIR-PWRINJ-BLR2 AIR-PWRINJ-BLR2T

Wi-Fi
Certyfikaty

Certyfikat WiFi
Dla pracy w charakterze punktu dostępowego

-

Bezpieczeństwo • UL 60950 3. wydanie 
• CSA C22.2 Nr 60950-00 
• IEC 60950 2. wydanie poprawione 1-4 
• EN 60950; 1992, poprawki 1-4 
• CSA 94/UL50—NEMA Rated

• UL 60950 3. wydanie 
• CSA C22.2 Nr 60950-00 
• IEC 60950 2. wydanie poprawione 1-4 
• EN 60950; 1992, poprawki 1-4 
• CSA 94/UL50—NEMA Rated

Dopuszczenia radiowe • FCC Część 15.247 
• RSS—139-1, RSS-210 (Kanada) 
• EN 300.328 (Europa) 
• Telec 33B (Japonia) 
• ARIB-STD-T66 v2.1 
• Biuletyn FCC OET-65C RSS-102 
• Zaprojektowane zgodnie z EN60945

-

EMI i podatność (klasa B) • FCC Część 15.107 i 15.109 Klasa B
• ICES-003 Klasa B (Kanada)
• EN 55022 Klasa B
• EN 55024
• AS/NZS 3548 Klasa B
• VCCI Klasa B
• EN 301.489-1 i 17 (Europa)
•Zaprojektowane zgodnie z CISPR 25, ISO 11452
• -24, EN50121, EN60571 i SAEJ1113

• FCC Część 15.107 i 15.109 Klasa B
• ICES-003 Klasa B (Kanada)
• EN 55022 Klasa B
• EN 55024
• AS/NZS 3548 Klasa B
• VCCI Klasa B
• EN 301.489-1 i 17 (Europa)

Specyfikacje dodatkowe

Gwarancja Jeden rok

Zasilanie
Tabela 10 podaje wymagania dotyczące zasilania urządzeń Cisco Aironet serii 1300 .

Tabela 10.      Wymagania zasilania

AIR-BR1310G-x-K9 i AIR-BR1310G-x-
-K9-R

AIR-PWRINJ-BLR2 AIR-PWRINJ-BLR2T

Zasilanie sieciowe Niewymagane – urządzenie korzysta 
z napięcia stałego z zasilacza Power 
Injector

100 to 240V~, +/-10% 
(zasilacz dostarczany przez Cisco)

Niewymagane

Zasilanie 
stałoprądowe

- +48V=, +/-10% 
2 W

+ 12 do +40V=, +/-10% 
2 W
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INFORMACJE DO ZAMÓWIEŃ
Aby dokonać zamówienia, prosimy o wejście na stronę Cisco Ordering Home Page. W celu określenia właściwego urządzenia, jakie 
należy zamówić, a także odpowiednich akcesoriów, należy zapoznać się z publikacją Cisco Aironet 1300 Series Ordering Guide.

ŚCIĄGANIE OPROGRAMOWANIA
W celu ściągnięcia oprogramowania Cisco IOS należy odwiedzić stronę Cisco Software Center. Oprogramowanie Aironet można 
ściągnąć na stronie Wireless Software.

SERWIS I POMOC TECHNICZNA
Cisco oferuje bogatą gamę programów usługowych wspomagających pomyślną implementację urządzeń u klienta. Innowacyjne 
programy serwisowe są realizowane przez wyjątkowe połączenie zasobów ludzkich, procesów, narzędzi i partnerów, zapewniających 
satysfakcję klienta. Usługi Cisco pomagają w prawidłowym zagospodarowaniu i wykorzystaniu inwestycji, optymalizacji pracy sieci 
oraz przygotowaniu sieci do nowych aplikacji rozszerzających inteligencję sieci oraz wspomagających biznes. Więcej informacji na 
temat usług Cisco można uzyskać na stronie Cisco Technical Support Services.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
Dokładniejsze informacje dotyczące urządzeń Cisco Aironet serii 1300 można znaleźć na stronie www.cisco.com/go/aironet lub u 
lokalnego przedstawiciela.
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