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Cu ajutorul soluției Mobility Express, puteți con�gura 

și gestiona rețeaua în câteva minute și puteți seta 

simultan mai multe AP-uri care dispun de 

cele mai bune setări din industrie.

O rețea Wi-Fi complet 
funcțională în 10 minute

Mobility Express 
Sigură. Simplă. 
Inteligentă.

Conceput pentru spațiile cu multe 
încăperi, cum ar � hotelurile, căminele 

studențești și centrele de asistență 
socială, AP 1815w poate 

� amplasat direct și în siguranță pe 
perete, iar datorită design-ului elegant 

este practic invizibil.

1815w
AP 1815t oferă 

celor care lucrează de la distanță 
sau sucursalelor de mici dimensiuni 

toate funcționalitățile biroului, la 
distanță. E important de menționat 

că acest AP nu este 
compatibil cu soluția 

Mobility Express și trebuie 
gestionat la nivel central, 

prin intermediul unui controller.

1815t
Modelul 1815i se con�gurează
 repede, �ind �abil și discret. 
Este dispozitivul Wi-Fi perfect 
de interior pentru companiile 
mici și mijlocii, care doresc 

să ruleze rețele de nivel 
 enterprise, la un cost 

 mult mai mic.  

1815i

Prin intermediul soluției Mobility Express puteți 
gestiona până la 50 de AP-uri dintr-un 
singur Access Point 1815 și până la 100 de AP-uri
atunci când utilizați AP-urile 2800 sau 3800.
Începeți cu o rețea mică, însă aceasta se va 
dezvolta împreună cu afacerea dumneavoastră. 

Indiferent dacă aveți nevoie de o rețea Wi-Fi 
dedicată pentru clienți sau doriți să a�ați mai 
multe informații despre clienții dumneavoastră 
utilizând puterea datelor de localizare – cu 
Mobility Express puteți obține mai mult decât 
conectivitate. Mobility Express integrează 
rețeaua Wi-Fi pentru oaspeți și este compatibilă 
cu soluția CMX Cloud de la Cisco.

Putere pentru afacerea 
dumneavoastră

Cisco Mobility Express este o soluție Wi-Fi administrată, care include un controller 
             virtual integrat. Este ușor de con�gurat și gestionat prin intermediul 
                  unei aplicații mobile sau prin browser, oferind funcționalități 
                    inovatoare de nivel enterprise la un preț foarte accesibil.

                                                   Soluția Mobility Express este compatibilă cu 
                                                                                    Access Point-urile Aironet 1815, 1830, 1850, 2800, 3800.

Ce este Mobility Express?

Produs recomandat: seria de AP-uri 1815

Calitate Wi-Fi la nivel enterprise la un preț accesibil.

Oportunități de dezvoltare

Mai multe informații
 despre 

Mai multe informații
 despre 

Mai multe informații
 despre 

seria 1815 Mobility Express Wireless & Mobilitate 

                  Urmăriți video

Seria de Access Point-uri 1815 oferă conexiune Wi-Fi standard la calitate 
        enterprise și la un preț competitiv și funcționează împreună cu 

      Mobility Express, procesul de con�gurare �ind simplu și ușor.


