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HPE FLEXNETWORK
MSR958 1GBE VE COMBO
2GBE WAN 8GBE LAN POE
YÖNLENDIRICI (JH301A)
Sabit Bağlantı Noktalı Ethernet
Yönlendiricileri

GENEL BAKIŞ
YENILIKLER

·
·
·
·

Birleşik gigabit yönlendirme, 4-8 bağlantı
noktası, kablosuz ve çift hücresel WAN.
IPS ve yüksek şifreleme ile gelişmiş
güvenlik sağlayan Comware v7.
Yüksek performanslı fiber bağlantı.
Yapılandırma ve yönetim için tek bir

HPE MSR95x Yönlendirici Serisi, yüksek performanslı, küçük
şube yönlendirmesini tek bir uygun maliyetli form faktöründe
sunar. Ek lisanslama gerektirmeyen entegre yönlendirme,
anahtarlama, kablosuz, güvenlik ve ses özellikleri ile kurumsal
geniş alan ağı (WAN) yönetimini basitleştirirken hizmet
sunumunuzu hızlandırın. Bu seri, LTE bağlantılı Temassız
Sağlama ve WAN seçenekleri sayesinde dağıtımda esnektir.
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arabirim.
OpenFlow ve CPE WAN Yönetim Protokolü
(CWMP) için destek
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Comware v7 ve fiber bağlantılara sahip MSR95x, IPS ve yüksek
şifreleme gibi modüler yönlendiricilerde bulunan performans ve
gelişmiş hizmetleri sabit bir bağlantı noktalı form faktörüne
taşır.

ÖZELLIKLER
Karmaşıklığı Azaltır Ve Ağınızı Basitleştirir
HPE MSR95x Yönlendirici Serisi, yüksek performanslı küçük şube yönlendirmesi
sağlayan entegre yönlendirme, anahtarlama, güvenlik, ses ve hücresel WAN ile
Birleşik Altyapı (CI) sağlar.
HPE Intelligent Management Center (IMC) Yazılımı ile yönetimi kolaylaştırır.
Temassız dağıtım (ZTD) ve Otomatik Bulma VPN (ADVPN) ile yönetim
karmaşıklığını azaltır.
Birden fazla yönlendirici arasında Comware v7 işletim sistemi ortamlarında daha
fazla esneklik sağlar.

Hizmet Süresi Ve Şube Performansını Geliştirir
HPE MSR95x Yönlendirici Serisi, 300 Kpps’ye kadar iletme ile yüksek
performanslı yönlendirme sunar.
OpenFlow ve Temassız Sağlama ile ağınızı basitleştirir.
Yüksek şifrelemeli IPS ile fiber ve bakır bağlantıları destekleyen çift gigabit WAN
bağlantı noktaları dahil olmak üzere Comware v7 güvenliği ile zengin özellikler
sunar.
IPv4 ve IPv6 yönlendirme, MPLS, QoS, NAT ve VPN hizmetleri dahil olmak üzere
kapsamlı özellik setiyle şube hizmetlerini destekler.

Yatırım Getirinizi Artırır
HPE MSR95x Yönlendirici Serisi, işletmenize uygun tasarımı kullanabilmeniz için
kompakt bir sabit bağlantı noktalı platformda kapsamlı bir dizi model ve aksesuar
sunar.
Açık standartlar, güç ve alan tasarrufu ile enerji tasarrufu sağlayan donanım
sayesinde TCO’nuzu azaltır.
Ek lisanslama olmadan gelişmiş özellikleri kullanın.

Çeviklik ve Esneklik’i artırın.
HPE MSR95x Yönlendirici Serisi; çift gigabit WAN, çift 3G/4G LTE WAN ve
yerleşik WLAN gibi çoklu ağ seçenekleriyle şube hizmeti ve iş sürekliliği sağlar.
MSR95X Yönlendirici Serisi, gelişmiş donanım mimarisi ile güvenilir, yüksek
performanslı işlevsellik sağlar.
Ağ altyapınız için açık standart yaklaşımı sunar.
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Teknik özellikler

HPE FlexNetwork MSR958 1GbE ve Combo 2GbE
WAN 8GbE LAN PoE Yönlendirici

Product Number

JH301A

Farklılaştırıcı

1 WAN Combo GbE (SFP ve RJ45), 1 WAN 10/100/1000, 8 LAN 10/100/1000, 1 Konsol ve 1 USB 2.0
bağlantı noktası
PoE+.

Bağlantı Noktaları

(1) Combo GbE (SFP ve RJ45)
(1) RJ-45 otomatik algılamalı 10/100/1000 WAN bağlantı noktası
(8) RJ-45 otomatik algılamalı 10/100/1000 LAN bağlantı noktası

Üretim miktarı

En fazla 300 Kpps

Yönlendirme tablosu boyutu

10000 giriş (IPv4)
5000 giriş (IPv6)

Kablosuz yeteneği

3G, 4G LTE veya 802.11b/g/n
Seçili modellerde mevcuttur

PoE yeteneği

65 W PoE+

Giriş voltajı

100 - 240 VAC, nominal

Çalıştırma nem aralığı

%5 - %95 (yoğuşmasız)

Güç tüketimi

85 W (maksimum)

Ürün Boyutları (metrik)

33 x 23 x 4,42 cm

Ağırlık

2,1 kg

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

HPE POINTNEXT SERVICES
HPE Pointnext Services, işlerinizi ileriye taşımanıza ve geleceğe hazırlanmanıza yardımcı

olmak için teknoloji ve uzmanlığı bir araya getiriyoruz.

HPE Pointnext Services'tan Operasyon Hizmetleri

bakın

HPE Pointnext Tech Care, istikrarlı inovasyonu sürdürmeye yardımcı olmak için ürüne özel

uzmanlara, yapay zeka yönlendirmeli dijital deneyime ve genel teknik rehberliğe hızla
erişmenizi sağlar. Daha hızlı yanıtlar vermek ve daha fazla değer sunmak için BT desteğini
en baştan yeniden tasarladık. HPE Pointnext Tech Care, sadece bozulan şeyleri onarmanın
aksine işleri yapmanın daha iyi yollarını sürekli araştırarak iş hedeflerinize ulaşmaya
odaklanmanıza yardımcı olur.
HPE Pointnext Complete Care, tüm BT ortamınızın optimizasyonuna bütünsel bir yaklaşım

getiren, modüler bir uçtan buluta BT ortamı hizmetidir ve kişiselleştirilmiş ve müşteri odaklı
bir deneyim sayesinde üzerinde anlaşılan BT sonuçları ve iş hedeflerine ulaşılmasını sağlar.
Bunların tümü, HPE Pointnext Services uzmanlarından oluşan özel bir ekip tarafından
sağlanır.
HPE Integration and Performance Services, münferit ihtiyaçlar, iş yükleri ve
teknolojilere dayanan bir hizmet menüsüyle ürün yaşam döngünüzün herhangi bir
aşamasında deneyiminizi özelleştirmenize yardımcı olur.

·
·
·
·

Tavsiye, tasarım ve dönüştürme
Dağıtım
Entegrasyon ve taşıma
Çalıştırma ve iyileştirme

·
·
·
·

Finans Hizmetleri
GreenLake Management Services
Kullanımdan kaldırma ve silme
BT Eğitimi ve kişisel geliştirme

İlgili diğer hizmetler
HPE Education Services çalışanlarınıza dijital bir dönüşüm için gereken becerilerini
genişletirken destek olacak kapsamlı bir dizi hizmet sunar. Diğer sorularınız ve destek
seçenekleriniz için HPE Satış Temsilcinize veya Yetkili Kanal İş Ortağınıza danışın.
Arızalı Ortamı Alıkoyma isteğe bağlıdır ve arıza nedeniyle HPE tarafından değiştirilen
Disk Sürücüler ve uygun SSD/Flash Sürücüleri korumanızı sağlar.

HPE GREENLAKE
HPE GreenLake, tek bir birleşik işletim modeliyle bulut deneyimini uygulamalara ve verilere -

Doğru satın alma kararını verin.
Satış öncesi uzmanlarımızla iletişime geçin.

veri merkezleri, çoklu bulutlar ve uçlar- her yerde ulaştıran, HPE'nin pazar lideri Hizmet
Olarak BT teklifidir. HPE GreenLake, kurum içi iş yükleri için genel bulut hizmetleri ve
altyapı sağlar ve kullanım başına ödeme modeliyle tamamen yönetilebilirdir.
BT finansman çözümleri gibi daha fazla hizmet arıyorsanız lütfen buradan keşfedin.

Bir iş ortağı bulun
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