5 hlavních důvodů,
proč zachytit druhou
vlnu 802.11ac
1,3 Gb/s? Už se nepíše rok 2014.
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Všechno se stává mobilním.
Včetně vašich pracovníků.

Zaměstnanci jsou dnes stále v pohybu a potřebují přístup odkudkoli a z jakéhokoli
zařízení. Se standardemCisco® 802.11ac můžete vytvořit spolehlivou bezdrátovou
síť, která bude podporovat celou škálu aplikací.

Standard 802.11ac Wave 2
nabízí rychlost přenosu dat až
2,34 Gb/s, což je oproti 802.11n
nárůst až

80 %
1
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Malá změna
nestačí.
Abyste mohli podporovat rostoucí počet zařízení
a požadavků aplikací, potřebujete velký nárůst
šířky pásma.

3

Vzestup počtu zařízení
vyžaduje víceuživatelské
funkce.

Očekává se, že v příštích 3 letech
se provoz v bezdrátových sítích
ztrojnásobí a převýší provoz
v pevných sítích o

21 %
2

Vaše bezdrátová síť musí veškerý tento provoz podporovat.
Víceuživatelský vícenásobný vstup a výstup (MU-MIMO) standardu
802.11ac Wave 2 obsluhuje mnoho klientů současně, takže můžete
efektivněji podporovat i ta nejvýkonnější mobilní zařízení současnosti.

„Využíváme nejmodernější technologie, které našim
studentům pomáhají připravit se na budoucí vzdělávání
a kariéru. Společnost Cisco dodává vysoce výkonná
řešení s velkou kapacitou, která budou v následujících
letech růst s námi.“
– Dr. Roberto Rubino, CTO, Passaic County Technical Institute3
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Vzestup mobility vyžaduje
všudypřítomné pokrytí.
Poskytujte větší rozsah a pokrytí se standardem 802.11ac Wave 2.

„Koncoví uživatelé mají obvykle extrémní postoj: buď
bezdrátové technologie milují, nebo nenávidí. Zařízení Meraki
poskytují rychlost a lepší uživatelské zkušenosti. Prostě to
funguje a lidé jsou spokojení.“
– John Krull, CTO, Oakland Unified School District

5

Čeká nás budoucnost
vysokorychlostních sítí.
Připravte své přepínače na standard 802.11ac s multigigabitovou technologií
Cisco Catalyst®. Nabízí rychlosti překračující 1 Gb na stávajících kabelech třídy 5e
(Cat5e) a přináší úspory nákladů pro zákazníky, kteří přejdou na Wave 2. Podporuje
technologie Power over Ethernet (PoE), PoE+ a Cisco Universal Power over Ethernet
(UPOE), takže dokonce ani nemusíte instalovat nové elektrické obvody k napájení
přístupových bodů.

Přidejte software Cisco ONE for Access a získáte
kompletní sadu softwarových funkcí pro zabezpečení,
řízení životního cyklu a správu napájení.
Jste připraveni na mobilní věk s inteligentními sítěmi Cisco?
Nyní je nejlepší doba upgradovat na standard 802.11ac. Pomocí tohoto
jednoduchého rámce můžete rychle identifikovat správné bezdrátové
přístupové body a řadiče a uspokojit požadavky na uživatelské zkušenosti
v současnosti i v budoucnu.
Začněte hned teď

Další zdrojes
5 kroků k zajištění dokonalých
zkušeností zákazníků

Podívejte se, jak může být vaše síť
zdrojem inovací.

1. S
 rovnání standardů 802.11 Wave 1 a Wave 2: rychlost standardu 802.11ac Wave 1 na fyzické vrstvě 1,3 Gb/s (dnes), rychlost standardu 802.11ac Wave 2 na fyzické vrstvě 2,34–3,47 Gb/s
(proces certifikace WFA ještě nebyl ukončen).
2. Cisco Visual Networking Index: prognóza a metodika, 2014–2019, dokument White Paper, Cisco, 27. května 2015.
3. Bezdrátová síť propojila kampus o rozloze 50 akrů, Cisco, 2014.
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