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O Cisco® Mobility Express coloca o recurso de controlador sem fio diretamente nos access points Cisco Aironet®. Ele foi 
projetado para oferecer implantação simples, operação segura e confiável e análise detalhada. O Mobility Express é ideal 
para empresas que desejam implementar uma rede sem fio rapidamente, sem demandar recursos substanciais de TI. Ele 
oferece os principais recursos e a confiabilidade da Cisco sem o custo ou a necessidade espaço de um controlador sem fio. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

O controlador sem fio está 
incorporado ao access point. Não há 

necessidade de um controlador 
físico separado. 

Em apenas três etapas, implemente 
rapidamente uma rede Wi-Fi robusta e 
confiável via Web ou dispositivo móvel. 

Configure e esqueça. 

Aproveite os recursos e o desempenho 
líderes do setor. Obtenha as melhores 
práticas por padrão para que a rede 

funcione da maneira desejada. 
 
 

 
© 2019 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 

Sem controlador Configuração e gerenciamento 
fáceis 

Nenhum comprometimento das 
funcionalidades 
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 Solução de baixo custo: "configure e esqueça" 

Com o Mobility Express, você conta com a solução sem fio de classe empresarial mais acessível, da Cisco, sem custo de 
controlador físico, de licença de access point e sem nenhuma taxa de assinatura. Tudo isso com as melhores práticas 
incorporadas por padrão, permitindo que você se concentre em obter melhores resultados comerciais, em vez de ter que se 
preocupar com a rede. 

 
Gerencie implantações de um único local ou de vários, otimizando a experiência do usuário 

Controle e priorize as aplicações na sua rede, com visibilidade e controle de aplicações. Otimize a experiência de Wi-Fi nos 
dispositivos iOS e nas aplicações empresariais com a parceria entre a Apple e a Cisco. Configure, solucione problemas e 
gerencie sites únicos ou vários sites com um aplicativo móvel, a IU da Web, o Cisco Prime® ou o Cisco DNA Center. 

 

Seguro, com reparação e otimização automáticas 

O Mobility Express ajuda a proteger os dispositivos e a rede. Proteja a rede de funcionários e convidados com a segurança 
robusta do 802.1X e autenticação, autorização e contabilização (AAA). Proteja os dispositivos de usuários e da Internet das 
Coisas (IoT) com Cisco Umbrella™ e PSK de identidade. Proteja a rede sem fio com Cisco CleanAir®, ClientLink e inteligência 
de espectro. O resultado final: Wi-Fi seguro, reparação e otimização automáticas. 

 

Melhor experiência de engajamento de usuário e convidado da categoria 

Ofereça opções flexíveis de integração de convidados com páginas iniciais de convidado, internos ou externos, além de 
opções de autenticação, que incluem integração de login social. A integração perfeita com o Cisco DNA Spaces ajuda você a 
obter informações e promover o engajamento com os clientes. 

 Flexível e escalável com proteção do investimento 

Comece com o número certo de access points para sua empresa. Em seguida, basta adicionar mais, à medida que a 
cobertura de Wi-Fi e as necessidades em termos de capacidade aumentam. Reutilize os mesmos access points e conecte-
os a um controlador físico, se necessário, para poder usar um switch em uma rede baseada em controlador. Use o Cisco 
DNA Center para gerenciar várias localidades com Wi-Fi do Mobility Express em empresas distribuídas. 
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Mercados-alvo para o Mobility Express 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como encomendar os access points do Mobility Express 
O sufixo C na SKU denota a imagem do Mobility Express. 

 

Educação • Leve a experiência das grandes escolas para locais menores 
• Crie um ambiente tecnologicamente seguro e ofereça acesso 

customizado à rede para alunos, professores e funcionários 
• Atenda rapidamente a novas demandas, como aprendizagem 

dinâmica e livros didáticos digitais 

Hospitalidade • Ofereça serviços que geram receita sem sobrecarregar e 
adicionar complexidade à TI 

• Ofereça conectividade Wi-Fi em todos os lugares e gerencie-a 
com um painel simples 

• Forneça informações de localização e eventos para visitantes 
usando dispositivos móveis 

Varejo • Configure rapidamente redes Wi-Fi com o mínimo de suporte 
de TI 

• Conecte-se aos clientes por meio de aplicativos de 
fidelidade 

• Aceite pagamentos móveis e atenda clientes em toda a loja 

Empresas 
com recursos 
de TI mínimos 

• Faça implementações rapidamente, sem grandes recursos 
técnicos ou de TI  

• Monitore e gerencie com facilidade direto do seu dispositivo 
móvel 

• Configure automaticamente, usando as melhores práticas  

Família de produtos  SKUs 

Cisco Aironet 1540 Series  
Cisco Aironet 1560 Series  
Cisco Aironet 1815i 
Cisco Aironet 1815m  
Cisco Aironet 1815w  
Cisco Aironet 1830 Series  
Cisco Aironet 1850 Series  
Cisco Aironet 2800 Series  
Cisco Aironet 3800 Series  
Cisco Aironet 4800 Series 

AIR-AP1542-x-K9 (escolha ME SW)  
AIR-AP1562-x-K9 (escolha ME SW)  
AIR-AP1815i-x-K9C 
AIR-AP1815m-x-K9C  
AIR-AP1815w-x-K9C  
AIR-AP1832I-x-K9C 
AIR-AP1852I-x-K9C, AIR-AP1852E-x-K9C  
AIR-AP2802I-x-K9C, AIR-AP2802E-x-K9C  
AIR-AP3802I-x-K9C, AIR-AP3802E-x-K9C  
AIR-AP4800-x-K9C 
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