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ARUBA MERIDIAN APP
PLATFORM
WLAN Management/Security
Software

GAMBARAN UMUM
Aruba Meridian App Platform adalah sebuah platform
software aplikasi seluler dari Aruba, sebuah
perusahaan Hewlett Packard Enterprise, yang
memungkinkan lokasi-lokasi enterprise yang
berhadapan langsung dengan publik, seperti peritel,
hotel, bandara, rumah sakit, dan pusat konvensi,
untuk menciptakan atau menyempurnakan aplikasi
seluler guna melibatkan pengunjung melalui
perangkat seluler mereka. Lokasi-lokasi usaha
tersebut dapat mengandalkan Meridian untuk
menghadirkan informasi yang relevan bagi lokasi
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seperti pemetaan, arah belokan-demi-belokan,
informasi spesifik lokasi, dan pemberitahuan berbasis
kedekatan kepada pengguna aplikasi seluler selama
mereka berkunjung.

FITUR
Manajemen Konten Berbasis Cloud
Aruba Meridian App Platform cloud-based Meridian Editor adalah
sistem manajemen konten software sebagai layanan yang
memungkinkan lokasi untuk membangun dan mengelola semua
komponen Meridian mereka melalui antarmuka web yang sederhana
dan intuitif.
Meridian Editor bersifat sangat visual dengan antarmuka pengguna
yang intuitif. Tidak perlu repot mengalokasikan sumber daya teknis
untuk membuat dan mengelola konten aplikasi seluler dan tidak perlu
pula mempekerjakan perancang antarmuka pengguna/pengalaman
pengguna yang profesional untuk membuat tata letak visual dan aliran
aplikasi.

Kit Pengembangan Software Meridian
Aruba Meridian App Platform SDK memungkinkan fitur Meridian untuk
diintegrasikan ke dalam aplikasi seluler yang sudah ada. Kondisi ini
ideal bagi lokasi yang sudah berinvestasi dalam aplikasi seluler tetapi
ingin menyisipkan fitur-fitur pemetaan yang didukung Meridian,
pencarian jalan, dan/atau pemberitahuan push berbasis kedekatan ke
dalam aplikasi tersebut.
Konteks lokasi meningkatkan pengalaman pemetaan dan pencarian
jalan (wayfinding) dengan menampilkan titik biru bersinar yang
menunjukkan lokasi pengguna aplikasi seluler pada peta. Fitur ini juga
memungkinkan mereka mencari arah dari lokasi mereka saat ini tanpa
harus memasukkan titik awal.

Analisis Aplikasi untuk Operasi Venue yang Lebih Cerdas
Aruba Meridian App Platform menghadirkan fitur pelaporan yang
memungkinkan lokasi untuk melihat bagaimana interaksi pengguna
aplikasi seluler dalam aplikasi mereka. Dengan informasi ini, lokasi
dapat mengambil keputusan operasional berdasarkan informasi yang
lebih baik mengenai jenis konten yang diinginkan dan direspons tamu.
Analisis aplikasi dasar seputar tampilan halaman, kunjungan,
penggunaan aplikasi, dan aktivitas berdasarkan kisaran tanggal yang
disesuaikan.
Visibilitas ke kueri pencarian populer, rute pencarian jalan, dan bagian
yang banyak diakses pada aplikasi.

Pemetaan dan Pencarian Jalan yang Dipandu Sendiri
Aruba Meridian App Platform menawarkan cara yang praktis dan
elegan untuk menggabungkan peta kustom lokasi ke dalam aplikasi
seluler beserta arah menuju titik-titik yang diinginkan.
Pemetaan meridian dan pencarian jalan yang dipandu sendiri
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memberikan cara mudah bagi pengguna aplikasi seluler untuk
menemukan titik-titik yang diinginkan dan mengakses arah belokan
demi belokan ke titik-titik tersebut – apakah itu berada di dalam atau di
luar.
Platform Meridian juga menggunakan konteks lokasi untuk
mengaktifkan lokasi guna melibatkan tamu dengan pesan
pemberitahuan push berdasarkan posisi mereka di properti, melalui
cara yang tetap menghormati privasi dan preferensi mereka.

Spesifikasi Teknis

Aruba Meridian App Platform

SDK/API yang tersedia

Objective-C untuk iOS, mendukung iOS 7 dan lebih tinggi.;Java untuk Android, mendukung API
level 15 dan lebih tinggi.;REST API untuk mengakses data Meridian (metode akses data
standar).;Sandbox API memungkinkan halaman web berhosting untuk berinteraksi dengan
lingkungan Meridian dan memperluas kemampuan aplikasi Meridian melebihi fitur standar yang
ditetapkan.

Sistem operasi yang didukung

Mendukung perangkat iOS dan Android

Pembeda

Meridian Editor berbasis cloud dari platform Meridian App adalah sistem manajemen konten
(CMS) software sebagai layanan (SaaS) yang menaungi konten aplikasi berkemampuan Meridian
untuk sebuah lokasi. Sistem ini menyediakan cara mudah bagi lokasi untuk menciptakan aplikasi
label putih lengkap dari awal dengan fitur AppMaker yang dimilikinya. Tempat yang sudah
memiliki aplikasi seluler dapat menggunakan perlengkapan pengembangan perangkat lunak
(SDK) Meridian untuk mengintegrasikan kemampuan navigasi dan pemberitahuan berbasis
kedekatan jarak.

Untuk informasi teknis
tambahan, opsi dan model
tersedia, mohon kunjungi
QuickSpecs

LAYANAN GLOBAL
ARUBA
Layanan Global Aruba
menyederhanakan dan mempercepat
siklus pemakaian teknologi jaringan,
sehingga jaringan dapat mengukur
dengan prediktabilitas dan
penghematan biaya yang lebih baik.
Entah Anda mengoperasikan jaringan
sendiri dan perlu meningkatkan
efisiensi TI, atau ingin mengurangi
beban, kami memiliki layanan yang
dibutuhkan untuk mencapai tujuan
Anda.
Pelajari lebih lanjut tentang apa yang
ditawarkan Layanan Global Aruba di:
arubanetworks.com/services/

Layanan Dukungan dari Aruba
Layanan dukungan mengurangi kompleksitas dan meningkatkan produktivitas
tim Anda, sehingga memastikan Anda untuk tetap mengikuti kemajuan
teknologi dan rilis software, serta mendapatkan dukungan perbaikan yang
diperlukan agar jaringan Anda dapat terus berjalan. Akses ke layanan premium
berarti Anda memiliki bantuan yang tepat pada waktu yang tepat.

Layanan Profesional dari Aruba
Dengan modal intelektual yang kaya serta alat yang dibuat secara khusus, tim
kami memberikan berbagai layanan profesional standar dan khusus yang
dirancang guna mempercepat perolehan manfaat Anda dari teknologi Aruba.
Layanan QuickStart
mencakup:

·
·
·

Perencanaan, audit, dan
penilaian
Tinjauan dan desain
arsitektur
Penerapan, migrasi, dan
transfer pengetahuan

Layanan Teknik Proaktif mencakup:

·
·
·

Operasi Cerdas
Manajemen Pengalaman Pelanggan
Optimalisasi Jaringan

Dengan Layanan Edukasi kami, tim Anda dapat bekerja dengan cepat.

Network as-a-Service (NaaS) Aruba
Buat keputusan pembelian yang tepat.
Hubungi spesialis presale kami.

Temukan mitra

Solusi NaaS kami, Aruba Managed Connectivity Services, yang merupakan
bagian dari rangkaian layanan HPE GreenLake, menyederhanakan operasi
jaringan, mempercepat penanganan peralatan, dan meningkatkan nilai jaringan
Aruba Anda. Jika Anda memerlukan panduan ahli dan operasi berbasis
otomatisasi bagi tim Anda, silakan pelajari pendekatan NaaS dari Aruba di sini.
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