Firma Grandstream rozszerza działalność na segment sieci WiFi, wprowadzając
nowy zarządzany punkt dostępu WiFi
Punkt dostępu GWN7610 WiFi AP jest wyposażony we wbudowany kontroler do zarządzania siecią
i rozwiązanie 3x3:3 MIMO, zapewnia przepustowość 1,75 Gb/s, niesamowity zasięg i innowacyjne
funkcje zabezpieczeń

Boston, Massachusetts, Stany Zjednoczone – firma Grandstream Networks, od roku 2002 łącząca ludzi
na całym świecie dzięki swoim nagradzanym, zunifikowanym rozwiązaniom służącym do komunikacji
opartym na protokole SIP, zapowiedziała rozszerzenie działalności o segment sieci WiFi przez
wprowadzenie zarządzanego punktu dostępu WiFi GWN7610. Ten wysokiej mocy punkt dostępu WiFi
802.11ac dla firm jest pierwszym modelem z rodziny produktów GWN, która wkrótce powiększy się o
kolejne punkty dostępu i routery.
Punkt dostępu GWN7610 współpracuje z wszystkimi routerami/przełącznikami i oferuje liczne
przełomowe funkcje, w tym niesamowitą przepustowość sieci, doskonały zasięg sieci, wiodące na rynku
funkcje zabezpieczeń i wbudowane funkcje zarządzania siecią bez potrzeby stosowania osobnego
kontrolera oraz bez pojedynczych punktów awarii.
Urządzenie sprawdzi się w budynkach biurowych, siedzibach wielopiętrowych, oddziałach i sklepach.
Punkt dostępu GWN7610 oferuje najwyższą wydajność i najlepszy zestaw funkcji, takich jak:










Technologia dwupasmową 3x3:3 MIMO i złożona architektura antenowa, które zapewniają
zmaksymalizowaną przepustowość do 1,75 Gb/s oraz większy zasięg sieci do 175 m
Dwa porty gigabitowe z obsługą PoE/PoE+, port USB do obsługi nowych funkcji, takich jak usługa
lokalizacyjna i inne zastosowania „Internetu rzeczy”
Łatwy w obsłudze wbudowany kontroler przydzielania zasobów (za pośrednictwem interfejsu
internetowego) używany do automatycznego wykrywania, automatycznego przydzielania
zasobów i rozproszonego zarządzania maksymalnie 50 punktami dostępu w sieci bez potrzeby
stosowania osobnego urządzenia/oprogramowania kontrolera oraz bez pojedynczych punktów
awarii
Wiodące na rynku funkcje zabezpieczeń, których nie mają punkty dostępu WiFi innych firm,
w tym unikatowe certyfikaty zabezpieczeń na każdym urządzeniu, szyfrowanie SHA256 i silne
losowe hasła domyślne na poszczególnych urządzeniach
Zaawansowana QoS, zapewniająca małe opóźnienia aplikacji
Skuteczne oszczędzanie energii dzięki automatycznemu dostosowaniu mocy po automatycznym
wykryciu zasilania PoE lub PoE+
Obsługa do 16 identyfikatorów SSID na jedno radio i do 250 równocześnie połączonych klientów
WiFi

„Rozszerzenie naszej działalności na segment sieci WiFi jest strategicznym posunięciem firmy
Grandstream oraz doskonałą wiadomością dla naszych partnerów i klientów” — powiedział David Li,
dyrektor generalny firmy Grandstream. „Upowszechnienie dostępu do sieci WiFi na całym świecie
stworzyło szansę na wprowadzenie łatwych w zarządzaniu urządzeń WiFi, które oferują zaawansowane
funkcje i wysoką wydajność w przystępnej cenie. Właśnie dzięki temu zaprojektowaliśmy urządzenie
GWN7610. Ten innowacyjny punkt dostępu WiFi oferuje większy zasięg, lepsze zabezpieczenia, znacznie
łatwiejsze i niezawodne funkcje zarządzania siecią niż większość konkurencyjnych punktów dostępu WiFi
obecnych na rynku. Bardzo cieszy nas wejście na rynek WiFi z urządzeniem GWN7610, a także kolejne
punkty dostępu i routery w kolejce do wprowadzenia. Te innowacyjne produkty firmy Grandstream
umożliwią naszym partnerom zaoferowanie klientom konkurencyjnych rozwiązań komunikacyjnych
o zróżnicowanych wartościach w rozwijającym się segmencie sieci WiFi”.
Zasoby dotyczące produktu
Kliknij tutaj, aby odwiedzić stronę produktu GWN7610, na której można znaleźć arkusze danych
produktu, łącze do zasobów technicznych, poradników, oprogramowania układowego i nie tylko.
Cena i dostępność
Punkt dostępu GWN7610 był badany sondażowo od lipca 2016 r. i zostanie udostępniony do sprzedaży
hurtowej w listopadzie 2016 r. za pośrednictwem ogólnoświatowych kanałów dystrybucji firmy
Grandstream.
Informacja o firmie Grandstream
Grandstream Networks, Inc. działa na rynku komunikacji od 2002 roku, dostarczając produkty
zunifikowanej komunikacji opartej na protokole SIP oraz rozwiązania umożliwiające firmom osiągnięcie
wyższej produktywności. Nasze wielokrotnie nagradzane rozwiązania przeznaczone są dla małych,
średnich oraz dużych przedsiębiorstw i są rozpoznawane na świecie z uwagi na ich jakość, niezawodność
i innowacyjność. Rozwiązania firmy Grandstream obniżają koszty komunikacji, zwiększają ochronę
zabezpieczeń i zwiększają produktywność. Produkty wykorzystujące otwarty standard SIP charakteryzują
się szeroką zgodnością z rozwiązaniami branżowymi, wyjątkowymi funkcjami i niezrównaną
elastycznością.
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