
LEVANTAMENTO DO LOCAL
Faça um levantamento do local antes de implantar uma rede sem �o.

Responda estas perguntas sobre suas instalações físicas e ambiente de RF (radiofrequência) de cada unidade:

   •  Quantas unidades serão incluídas na instalação?

   •  Qual é a estrutura das divisórias e das paredes internas e externas?

     
   •  Quais tipos de dispositivos sem fio vão acessar a rede WLAN?

   •  Sua equipe de TI vai realizar o levantamento manual de RF ou o processo será automatizado 
      usando as ferramentas internas da sua WLAN?
      
 

Leia as Diretrizes de levantamento do local para implantação de WLAN para obter mais informações.

 

SUPORTE
Prepare-se para respaldar seus funcionários e convidados.

O respaldo a funcionários e convidados é fundamental para o sucesso da implantação. Antes da ativação da WLAN, prepare os técnicos 
do setor para solucionar problemas da rede sem �o. 

   •  Uma boa ideia é oferecer assistência administrativa à diretoria para atenuar o processo de transição.

   •  Execute um processo claro de escalonamento para lidar com problemas de conectividade de dispositivos.

Para obter mais informações sobre a implantação de acesso a convidados:

   •  Leia o resumo. Cisco Unified Access: a plataforma inteligente para um mundo conectado  

GERENCIAMENTO
Gerencie ativamente sua rede sem fio e a consumerização de TI.

Não é apenas configurar e esquecer. Seja proativo no gerenciamento da sua WLAN.

   •  Busque padrões de uso, irregularidades e interferência de RF.

   •  Mantenha a política de segurança para gerenciar o acesso de usuários e dispositivos perdidos de forma proativa.

   •  Implemente processos que permitam ao administrador apagar dados e informações corporativas rapidamente de dispositivos perdidos e roubados.

RELATÓRIOS
Avalie, analise e aja.

IMPLANTAÇÃO
Coordene-a.

Você pode configurar uma rede sem fio com um access point funcional e depois expandi-la.
   •  Há ferramentas de levantamento que ajudam a implantar os outros access points, concluir os testes e ativar a rede.

   •  Implante a WLAN depois do horário de trabalho para minimizar interrupções durante o dia.

  
 

Se sua empresa de porte médio deseja implantar 
dispositivos móveis, leia. 

5DICAS
para redes sem �o 
e consumerização de TI

Não se trata do que fazemos. 
Trata-se do que tornamos possível.
Saiba como podemos ajudar sua empresa a crescer.

Colaboração de consumerização 
de TI segura e con�ável: 
Estação de rádio australiana 
aumenta a qualidade da produção 
com o Cisco ISE (Identity Services 
Engine) e a BYOD Smart Solution
Leia agora

As inovações tecnológicas 
revigoram o estilo do design:
a Cisco BYOD Smart Solution 
aumenta a criatividade e mobiliza 
as equipes de venda de uma 
empresa de móveis.
Obtenha mais informações

Demonstre o valor da WLAN para sua equipe de liderança. Use relatórios para mostrar como a WLAN aumenta a produtividade da força de 
trabalho, envolve os clientes e traz resultados comerciais claros. Implemente um plano para gerar relatórios:
   •  Número de usuários e dispositivos conectados.
   •  Localização e frequência de conexões.
   •  Tipos de usuários e dispositivos conectados: funcionários, parceiros, clientes e convidados que utilizam dispositivos da empresa 
      ou da iniciativa de  consumerização de TI como laptops, tablets, smartphones e dispositivos de RF.

   •  Status de mecanismos implantados para proteger usuários, dados e a rede.

   •  Conformidade com regulamentos como Sarbanes-Oxley, HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) e PCI 
      (Payment Card Industry).
      

Estudos de caso

Visite nosso site para empresas 
de médio porte

   •  A instalação afetará áreas com equipamento sensível (como laboratórios) em que se deve limitar 
      ou não instalar redes sem fio?

   •  Programe a implantação em etapas para não sobrecarregar a equipe de suporte técnico.

   •  Aplique uma política para acesso de convidados. Treine a equipe de atendimento nas etapas para inclusão de convidados. Simplifique.

   •  Os cinco assuntos que geram tíquetes de problemas com mais frequência.

   •  Inscreva-se no webinar sobre consumerização de TI segura e acesso de convidados apresentado pela Meraki. Inscreva-se agora.


