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MERKEZI İZLEME IÇIN
ARUBA AW-HW-GLASS
AIRWAVE DONANIM
CIHAZI (JZ075A)
WLAN Management

GENEL BAKIŞ
YENILIKLER
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Birleşik kablolu ve kablosuz ağ
yönetimi
Basitleştirilmiş dağıtım modelleri
Geniş görünürlük ve denetim
Proaktif sorun giderme
Fiziksel ve sanal aygıtlar
Gelişmiş güvenlik ve uygulama
görünürlüğü

Aruba AirWave Yönetim Platformu, çok tedarikçili
kablolu ve kablosuz ağlar için ölçeklenebilir ve tam
özellikli bir yönetim çözümüdür. Kuruluşlar,
günümüzün dağıtımlı kurumsal ortamlarını tam olarak
yönetmek için gereken görünürlük, denetim ve sorun
giderme araçlarına sahip olur. AirWave, kapsamlı
yönetim ve sorun giderme için yapılandırma ve
dağıtım ile gerçek zamanlı görünürlük ve denetimi
bütünleştirir. Bu, Aruba erişim noktalarının,
denetleyicilerinin, anahtarların ve seçilen çok
tedarikçili cihazların güvenilirliğini ve performansını
korumak için esnek bir platform sağlar.
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ÖZELLIKLER
Kolaylaştırılmış Yapılandırma ve Dağıtım
Aruba AirWave Management Platform, cihaz konfigürasyonunu
basitleştirmek için konfigürasyon grupları, atanmış şablonlar ve adım
adım iş akışlarını kullanır. Tüm yapılandırma dosyaları içe aktarılabilir,
karşılaştırılabilir, atanabilir ve arşivlenebilir.
Cihaz grupları arasında daha küçük yapılandırma dosyaları
segmentlerinin değiştirilmesi ve kullanılması da desteklenir.
Bu özellikler zamandan tasarruf sağlar ve hataları en aza indirirken
BT'nin cihazları dağıtımlı konumlara hızla eklemesini, değiştirmesini ve
dağıtmasını sağlar.
Aruba’nın Zero-Touch Provisioning (ZTP) çözümü, dağıtım işlemini daha
da kolaylaştırmak üzere yapılandırma dosyalarını otomatik olarak
cihazlara göndermek için kullanılabilir.
Güvenlik ve değişiklik yönetimi için entegre denetim de sağlanmaktadır.

Gerçek Zamanlı Görünürlük ve Denetim
Aruba AirWave Management Platform, kritik uygulamaları ve hizmetleri
izlemek için ayrıntılı sistem durumu ve analitik panoları sunar.
İstemci kullanımını, izleme ve konfigürasyon uyumluluğunu, uyarı
özetlerini ve ağ durumuna ilişkin diğer seçilmiş istatistikleri
görüntüleyin.
Trafik analizi özellikleri, tüm ağ üzerinde uygulama kullanımını ve ilke
uygulamalarını izlemenize yardımcı olur. Web kategorilerini, istemci
hedeflerini ve göreceli güven düzeylerini izler. Ayrıntılar; ağ, roller, cihaz
tipi ve kullanıcılara göre görüntülenir.
VoIP uygulamalarının nasıl performans gösterdiğine, MOS puanlarına ve
potansiyel RF performans ve kapasite sorunlarına dair konsolide bir
görünüme bakın.

Kapsamlı Yönetim ve Sorun Giderme
Aruba AirWave Management Platform, yönetimsel erişim için rol tabanlı
bir model kullanmaktadır. Gerektiğinde çoklu erişim ve yönetim hakkı
kombinasyonları atanabilir.
AirWave, BT'nin çevreyi korumasına izin verir ve atanmış kapsam ve
sorumluluklara dayanarak yönetimsel erişimi uyarlama becerisi sağlar.
AirWave ayrıca, dağıtımlı konumlara sahip olanlar da dahil tüm
ortamdaki cihazları keşfeder ve eşler. Topoloji haritası, ilgili cihazlar ve
müşteriler üzerindeki etkiyi değerlendirmek ve sorunların kök nedenini
izole etmek için AP'ler, denetleyiciler ve anahtarlar arasındaki yukarı
yönlü ilişkileri gösterir.
AirWave, proaktif olarak sorunları tanımlamak ve çözmek için
müşterilerin bağlantısını izler.
Gerçek kat planı haritalarının gerçek zamanlı görünümleri, RF kapsama
sorunlarını, tüm erişim noktalarının yerlerini ve olası kesinti noktalarını
görmeyi kolaylaştırır. Sonuç, ağın nasıl performans gösterdiğine ve olası
sorun noktalarına dair kapsamlı bir görünümdür.

Esnek Platform Seçenekleri
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Aruba AirWave Management Platform, önceden yapılandırılmış
donanım aygıtlarında veya sanal makine (VM) sürümlerinde mevcuttur.

Teknik özellikler

Merkezi İzleme için Aruba AW-HW-GLASS
AirWave Donanım Cihazı

Product Number

JZ075A

Farklılaştırıcı

Aruba AirWave Yönetim Platformu, çok tedarikçili kablolu ve kablosuz ağlar için ölçeklenebilir ve
tam özellikli bir yönetim çözümüdür. Kuruluşlar, günümüzün dağıtımlı kurumsal ortamlarını tam
olarak yönetmek için gereken görünürlük, denetim ve sorun giderme araçlarına sahip olur. Bu
donanım cihazı, Aruba Airwave Yönetim Platformunun birden fazla fiziksel ve sanal örneği için
merkezi izleme sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

Giriş voltajı

110/220 VAC Otomatik Seçimli

Bağlantı Noktaları

2 x 1 GbE RJ-45

Garanti

Donanım: 1 yıllık parça;Yazılım: 90 günlük

Ürün Boyutları (metrik)

4,32 x 48,26 x 77,22 cm

Ağırlık

17,69 kg

Ek teknik bilgiler, mevcut
modeller ve seçenekler için
lütfen Kısa Özellikler kısmına
bakın

ARUBA GLOBAL
SERVICES
Aruba Global Services, ağ teknolojisi
yaşam döngüsünü basitleştirip
hızlandırarak ağınızın daha iyi
öngörülebilirlik ve daha uygun
maliyetle ölçeklendirilmesini sağlar.
İster işlettiğiniz kendi ağınızda BT
verimliliklerini geliştirmeye, ister
üzerinizdeki yükün bir kısmından
kurtulmaya ihtiyacınız olsun,
hedeflerinize ulaşmak için gereken
hizmetleri sunuyoruz.
Aruba Global Services'in sunduklarıyla
ilgili daha fazla bilgiye şuradan
ulaşabilirsiniz:
arubanetworks.com/services/

Aruba'dan Destek Hizmetleri
Destek hizmetleri karmaşıklığı azaltıp ekibinizin üretkenliğini artırarak teknolojik
gelişmelerle yazılım sürümlerinin gerisinde kalmamanızı ve ağınızı çalışır halde
tutmak için gereken arıza-onarım desteğini elde etmenizi sağlar. Premium
hizmetlere erişim, doğru yardımı doğru zamanda almanız anlamına gelir.

Aruba'dan Profesyonel Hizmetler
Derin entelektüel sermaye ve amaca uygun oluşturulmuş araçlarla ekibimiz,
Aruba teknolojisinden elde ettiğiniz değeri artırmak için tasarlanmış bir dizi
standart ve özel profesyonel hizmet sunar.
QuickStart Hizmetleri şunları Proaktif Mühendislik Hizmetleri şunları içerir:
içerir:
Akıllı Operasyonlar
Planlama, denetim ve
Kullanıcı Deneyimi Yönetimi
değerlendirme
Ağ optimizasyonu
Mimari inceleme ve tasarım
Dağıtım, taşıma ve bilgi
aktarımı
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Eğitim Hizmetlerimiz ekibinizin çabucak gereken hıza ulaşmasını sağlar.

Aruba Hizmet Olarak Ağ (NaaS)
Doğru satın alma kararını verin.
Satış öncesi uzmanlarımızla iletişime
geçin.

HPE GreenLake hizmetlerinin bir parçası olan NaaS çözümümüz Aruba Managed
Connectivity Services, ağ operasyonlarını basitleştirir, ekipman kullanımını
hızlandırır ve Aruba ağınızdan elde ettiğiniz değeri artırır. Ekibiniz için uzman
rehberliğine ve otomasyon tabanlı operasyonlara ihtiyacınız varsa lütfen
Aruba'nın NaaS yaklaşımını buradan inceleyin.

Bir iş ortağı bulun

© Copyright 2022 Hewlett Packard Enterprise Development LP. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden
değiştirilebilir. Hewlett Packard Enterprise ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte
verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek garanti olarak algılanmamalıdır. Hewlett
Packard Enterprise, işbu belgede olabilecek teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu
tutulamaz.
Parçalar ve Malzemeler: HPE, kapsanan donanımı korumak için gereken HPE destekli yedek parçalar ve malzemeler
sağlayacaktır.
Üreticinin kullanım kılavuzunda, ürün belirtim dokümanında veya teknik ürün veri sayfasında önceden belirtilmiş
desteklenen maksimum kullanım ömrüne ve/veya maksimum kullanım sınırına erişen parça ve bileşenler bu hizmetlerin
bir parçası olarak tedarik edilmez, onarılmaz veya değiştirilmez.
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