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EDUCAÇÃO



Um WiFi mais inteligente 
estimula a experiência de aprendizagem
É O CAMINHO NECESSÁRIO PARA A EDUCAÇÃO
Uma conectividade WiFi mais rápida e confiável, e de preço acessível, é fundamental. 
Ela deve cobrir o campus inteiro de uma universidade ou escola, e ainda assim alcançar 
todos os cantos escondidos de uma sala de aula. Ela deve suportar aplicativos multimídia, 
ao mesmo tempo que fornece uma conectividade segura para a equipe, os alunos e 
convidados. Orçamentos limitados e uma equipe de TI significam que os educadores 
precisam de uma nova abordagem. A Ruckus passou nesse teste com louvor.

Como lidar com a alta densidade
Uma das maiores preocupações dentro da área 
da educação é como lidar com ambientes de 
alta densidade, como auditórios, ginásios e 
teatros. Essas áreas geralmente apresentam 
vários dispositivos com WiFi acessando a rede 
sem fio simultaneamente, e por isso o sistema 
Ruckus ZoneFlex™ foi projetado de modo a 
oferecer a melhor solução possível para suportar 
uma alta capacidade de usuários. Ao aplicar a 
tecnologia de antena adaptativa patenteada que 
conecta e desconecta rapidamente os usuários 
da rede WiFi, essa tecnologia é combinada com 
recursos como o balanceamento de carga de 
clientes, veracidade de transmissão, direciona-
mento de banda e limitação de taxa por usuário 
para garantir que centenas de usuários possam 
acessar um único ponto de acesso, que por 
sua vez garante uma conectividade com WiFi 
confiável e veloz.

O uso combinado da tecnologia de antena adaptativa, o 
direcionamento de banda e a veracidade de transmissão 

torna o Ruckus Smart WiFi ideal para ambientes de 
sala de aula com alta densidade, proporcionando aos 

estudantes um acesso confiável e veloz à rede sem fio.

Arranjos de antena inteligente em todos os pontos de acesso oferecem um alcance 
maior e uma conexão com WiFi mais confiável, fazendo com que sejam necessários 

menos pontos de acesso que outras alternativas.

Cobertura do campus: Aqui, lá, acolá
Universidades e faculdades (públicas ou privadas) 
costumam ocupar grandes terrenos e vários 
prédios. Obter uma cobertura de WiFi que seja 
confiável e completa, que alcance todos os 
cantos de todos os prédios e que não necessite 
de um alto número de pontos de acesso foi 
um verdadeiro desafio. A família de produtos 
Ruckus ZoneFlex oferece a melhor cobertura 
de WiFi possível, usando nossa tecnologia 
patenteada BeamFlex™. Ela direciona sinais 
para os clientes associados, selecionado o 
caminho que apresenta melhor desempenho e 
atenuando continuamente qualquer interferên-
cia. A ZoneFlex oferece de duas a quatro vezes 
a cobertura, usando menos pontos de acesso, 
custando menos e necessitando de menos tempo 
de implantação. Agora, instituições de ensino 
superior podem disponibilizar o WiFi em lugares 
inéditos — e de maneira simples.



Interferência: 6 APs, 120 clientes, 1 ponto de acesso 
de invasor ocupado

65% 
Melhoria de

(média) 

antenas adaptativas + Wi-Fi convencional
implementações de SON com base em aprendizado

Alta densidade: 90 clientes ativos por ponto de acesso

95%
 Melhoria de

(média) 

taxa de transferência
total de TCP

Sem Ethernet? Sem problemas
Para várias instituições de ensino, a Ethernet não é onipresente. E 

os dispositivos móveis, os cafés, auditórios e estádios? Diferente de 
outras soluções WLAN, o sistema Ruckus ZoneFlex faz uso da Rede 

inteligente mesh, o que permite que as escolas apenas necessitem 
de tomadas para adicionar o WiFi . Isso elimina a necessidade de 
adicionar cabos de Ethernet, além dos gastos extras. Um arranjo 

de antena inteligente garante uma confiabilidade inédita para o 
backbone de mesh, o que minimiza a perda de pacotes, direciona 

os sinais por caminhos mais rápidos e aumenta a distância entre nós 
de mesh.

O Ruckus Smart WiFi oferece 

DESEMPENHO MAIS CONSISTENTE 
em distâncias mais longas

“Possuímos uma incrível densidade de usuários (17.000 
alunos) dentro de uma área restrita (135 mil metros 
quadrados, ocupando cinco quarteirões). Considere ainda 
uma quantidade de interferência extremamente alta, que 
parte de redes sem fio vizinhas, e pronto: você já consegue 
imaginar os desafios que temos de enfrentar. Desde que 
implantamos a Ruckus, nossa velocidade aumentou em 10 
vezes, e os pontos cegos do WiFi e as ligações de  
clientes desapareceram”.

Arthur Downing 
Diretor de Informática, Baruch College

Segurança de WiFi forte, simples de ser administrada
A Ruckus tem recursos completamente integrados para lidar com 

pontos de tensão de BYOD, tanto para os administradores como para 
os usuários. Nós aproveitamos recursos já existentes, realizando a 

integração com a segmentação de rede e a arquitetura de segurança, 
com os protocolos de autenticação e com os serviços de diretório 

existentes. Além disso, a Ruckus construiu um provisionamento de 
dispositivos simples e intuitivo, além de processos integrados que 

são infalíveis para usuários e simples de serem implementados pela 
esquipe de TI. Também vale ressaltar que os nossos recursos de 

impressão digital em dispositivos e de controle de acesso possibilitam 
a existência de diferentes políticas para tipos de dispositivos e funções 

de usuário específicas, bem como o monitoramento avançado e a 
visibilidade necessária para aprimorar operações de rede, solução de 

problemas e as alterações nas políticas que são necessárias de acordo 
com o tempo. A Ruckus oferece ainda a estabilidade, escalabilidade 
e capacidade RF necessárias para habilitar o BYOD. O desempenho 

sem fio robusto habilita os usuários a se conectarem e a se manterem 
conectados, o que faz com que as iniciativas BYOD funcionem.

Fonte:



Elimina custos recorrentes de banda larga com 
ponto a ponto/multiponto, WiFi de longo alcance
Muitas escolas pagam custos exorbitantes para 
executar linhas de banda larga para cada escola 
ou site. As novas pontes de alto desempenho de 
5 GHz, 802.11n elimina os custos recorrentes 
— economizando centenas de milhares de 
dólares para e escola. Algumas bridges WiFi 
podem oferecer até 190 Mbps a 1,5 km, e um 
desempenho acima de 50 Mbps a 10 km (LoS).

WiFi mais inteligente aprimorado para o vídeo 
com base em IP
O vídeo se tornou um aplicativo essencial dentro 
das instituições de ensino superior. Câmeras 
de vídeo com base em IP e a transmissão de 
conteúdo dos vídeos com base em IP na rede 
WiFi estão no primeiro plano. Como empresa, 
nosso patrimônio sempre foi o de buscar oferecer 
suporte para vídeos com base em IP por meio 
do WiFi. Usando nossa tecnologia de antena 
adaptativa patenteada e a priorização e classifica-
ção heurística, o sistema Ruckus ZoneFlex disponi-
biliza vídeos sem oscilação para laptops, tablets 
e até mesmo para televisões. Nossos produtos e 
tecnologia foram projetados exclusivamente para 
suportar tipos de tráfego sensíveis à latência, como 
a transmissão de um vídeo em alta definição.

1 Cobertura WiFi em todos os lugares
Melhora de 2x a 4x na cobertura, por meio do arranjo de 
antena de multiponto e alto ganho

2 Conectividade confiável do cliente
O beamsteering adaptável impede automaticamente qualquer 
interferência e direciona os sinais para os caminhos que 
apresentam melhor desempenho

3 Solução BYOD integrada
Carregue diretamente os estudantes, docentes e toda a equipe 
e convidados com políticas de acesso de rede baseadas no 
dispositivo e na função

4 Interno e externo gerenciados como um só
Configuração, administração e gerenciamento unificado de 
todos os pontos de acesso em uma única interface

5 Suporte multimídia
A atenuação automática da interferência garante uma 
transmissão de voz e vídeo livre de oscilação

6 Ambientes de alta densidade
O direcionamento de banda e a veracidade de transmissão 
possibilitam um maior número de usuários

7 Cabos novos não são necessários
Meshing altamente adaptável e confiável de WiFi elimina a 
necessidade de instalar cabos em todos os pontos de acesso

8 Opções flexíveis de implantação
Implante pontos de acesso com ou sem um controlador, instale 
controladores no local ou em locais remotos

9 Desempenho consistente do WiFi dentro do intervalo
A grande diversidade de antenas e o feedback dos clientes 
garantem as maiores taxas de dados para estações finais

10 Fácil de configurar e implantar
Uma interface de usuário gráfica, com comandos simples , do 
tipo apontar e clicar

TOP 
10

A RUCKUS OFERECE 10 PONTOS 
ESSENCIAIS DE WIFI PARA A 

EDUCAÇÃO

“O sistema ZoneFlex nos deu todo o gerenciamento central 
do qual precisávamos, mas com um valor ainda mais alto. 
O sistema requer menos pontos de acesso, oferece sinais 
mais consistentes e adaptáveis sem precisar de antenas 
externas, além de ser incrivelmente fácil de instalar e 
gerenciar. Não há como não gostar”.               

Christopher Stave
Gerente de computação e serviços de rede                                                                          

O sistema Ruckus ZoneFlex WLAN configura em minutos, para que 
você poupe tempo e economize dinheiro.



BENEDICT 
COLLEGE

PROBLEMA SOLUÇÃO RUCKUS SMART WIFI

Cobertura 
irregular 

O sistema de antena inteligente de alto ganho amplia os sinais 
de WiFi em duas a quatro vezes, o que exige menos pontos de 
acesso por escola

Conectividade 
WiFi instável

A tecnologia de antena adaptativa patenteada em cada ponto de 
acesso Ruckus Smart WiFi garante uma conectividade estável do 
cliente e reduz a perda de pacotes para garantir o maior desem-
penho possível

Sistemas WLAN 
diferentes

Pontos de acesso interiores e exteriores unidos e gerenciados 
centralmente pelo controlador ZoneDirector

Muitos pontos 
de acesso para 
gerenciar

Requer entre um terço e metade do número de pontos de acesso 
em relação a produtos WiFi onidirecionais convencionais

Sem suporte 
para multimídia

Oferece até 32 redes WLAN discretos que podem ser usados 
para suportar simultaneamente vídeo com base em IP, voz, HSIA, 
anúncios digitais e aplicativos de back office

Controladores 
em todas as 
escolas

Distribuir a arquitetura encaminhada possibilita que um único 
centro de operação de rede possa gerenciar toda a infraestrutura 
sem se colocar no caminho de dados

Gerenciamento 
de convidados

A instalação intuitiva, com base em navegador permite que qual-
quer funcionário gere um passe de hóspede WiFi exclusivo e com 
tempo em menos de 60 segundos

Instalação e 
gerenciamento 
complexos

A WLAN inteira é configurada em minutos; Os pontos de acesso 
se auto-configuram automaticamente ao encontrar o controlador. 
Os sistemas Smart WiFi da Ruckus podem ser configurados e 
gerenciados remotamente

Educadores inteligentes escolhem as 
soluções Ruckus Smart WiFi para solucionar 
desafios e aprimorar seu desempenho

percebemos a dedicação 
de uma grande lista  
DE CLIENTES 
RENOMADOS

A Baruch College, uma faculdade localizada no centro Manhattan 
(próximo ao Gramercy Park), abriga mais de 17.000 alunos em seus 
prédios que ocupam cinco quarteirões. O campus de Baruch é um 
ambiente denso, ocupando mais de 90 mil metros quadrados.

A Baruch, adotou cedo a transmissão de multimídia, gravando 
eventos, palestras e outras atividades para que seus alunos 
pudessem acessá-los quando quisessem; e lembre-se de que o 
campus pode ter até 10 mil alunos e funcionários online de uma 
só vez. Portanto, a faculdade pediu aos alunos que avaliassem 
seus principais fornecedores de WiFi: Cisco, Aruba, Xirrus, Meru, 
Motorola, Meraki, Trapeze e Ruckus, para determinar quem seria o 
responsável pela atualização do WiFi da faculdade. 

Após testes exaustivos, a faculdade optou pelo sistema Ruckus 
ZoneFlex e começou imediatamente a implantar mais de 500 pontos 
de acesso interiores de banda dupla 802.11n ZoneFlex 7962 em todo 
o campus. A Baruch implantou também os controladores WLAN Zo-
neDirector série 3000 WLAN, com gerenciamento FlexMaster gene-
ralizado de WiFi para mapeamento visual, bem como para a geração 
de relatórios de uso, tráfego e tendências.

Durante a distribuição inicial, o campus Newman Vertical (que abriga 
cerca de 180 salas de aula inteligentes, um ginásio, teatros e salas de 
conferência), a velocidade da Baruch aumentou em 10 vezes. 

A Ruckus transforma o aprendizado em Baruch,  
resolvendo a alta densidade de usuários e a 
interferência no WiFi



ZoneDirector3000

ZoneDirector3000

ZoneDirector
3XXX ou 1XXX

FlexMaster EMS

LAN1 LAN2 LAN3 LAN4

1-8 km

Campo

Escritório

Campus da universidade

Salas
de aula

Salas
de aula

Uma Rede inteligente mesh 
externa confiável reduz os cabos 
da Ethernet

Ponte 802.11n de ponto a ponto/
multiponto e de longo alcance

Tecnologia de antena adaptativa 
e veracidade de transmissão 
para áreas com alta densidade

Várias opções de ponto de 
acesso — implantadas com 
ou sem o controlador

Controladores fora do caminho 
de dados — implantado no local 
ou fora dele

Gerenciamento unificado de ponta 
a ponta para todo o sistema 
interior/exterior

O Ruckus Smart WiFi  
oferece as opções de 
implantação mais flexíveis para 
educação 
ACESSO À INTERNET, SERVIÇOS MULTIMÍDIA, VOIP,  
IP VOD, TRANSMISSÃO IPTV, REDE DE CONVIDADOS,  
ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPE, EVENTOS EXTERNOS



Portfólio completo para 

EDUCAÇÃO

Sistema WiFi remoto e software de 
gerenciamento com base em Linux ZoneFlex R310

AP 2x2:2 802.11ac dual-band, nível de 
entrada com conjunto de antenas inteli-

gentes integradas e suporte  
a PoE (802.3af)

Ponto de acesso interior 4x4:4 802.11ac 
de dual-band com arranjo de antena 

inteligente integrado e suporte  
a PoE (802.3af/at)

Ponto de acesso interior 2x2:2 802.11ac 
de dual-band com arranjo de antena 

inteligente integrado e suporte  
a PoE (802.3af/at)

O Cloudpath cria uma experiência WiFi que 
só precisa ser configurada uma única vez, 
permitindo a adoção do BYOD de modo 

fácil, escalável e seguro

Pacote de tecnologia e API de posiciona-
mento do usuário com serviços Smart WiFi 

baseados em localização (LBS) e nuvem

Sistema WiFi remoto e software de geren-
ciamento com base em Linux

ZoneFlex R710 ZoneFlex R500 

Cloudpath

Controladores Wireless LAN centrais, com 
suporte a 6 a 1.000 pontos de  

acesso Ruckus

A plataforma WLAN mais escalável e 
versátil do setor

 Controladores ZoneDirector Controladores SmartZone

SPoT

Virtual SmartZone

ZoneFlex T300

Ponto de acesso exterior 802.11ac de 
dual-band e 3x3:3, com arranjo de antena 

inteligente integrado e suporte  
a PoE (802.3at/af)
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Smart WiFi
           Criado e construído para desempenho universal...
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