
Smart WiFi para    

DEPÓSITOS



O WiFi inteligente aumenta a  
eficiência operacional
É O ELO MAIS FORTE EM SUA CADEIA DE SUPRIMENTOS. 

À medida que os depósitos se tornam cada vez mais dependentes de dispositivos sem fio 
e aplicações para aprimorar seus negócios de logística, a necessidade de cobertura WiFi 
rápida, abrangente e confiável se torna uma prioridade.

Sem Ethernet? Sem problemas
A passagem de cabo Ethernet pode ser um 
grande desafio para estruturas pré-existen-
tes, inclusive em depósitos. Com as WLANs 
rapidamente se tornando a forma preferencial 
para a conectividade de dispositivos e aplicações, 
o SmartMesh auto-organizável e com remediação 
automática da Ruckus é a escolha lógica para 
estender a conectividade sem fio em edifícios, 
eliminando a necessidade e a despesa adicional 
de puxar um cabeamento CAT5 para cada ponto 
de acesso (AP). O Ruckus SmartMesh utiliza 
técnicas para selecionar o melhor caminho e 
evitar a interferência a fim de garantir cobertura 
WiFi confiável e onipresente, essencial para 
ambientes de armazenamento que apresentam 
desafios de RF. A configuração da rede com a 
Ruckus é tão fácil quanto marcar uma caixa de 
seleção na interface do Ruckus ZoneDirector.

A Ruckus proporciona melhor cobertura, sinal e taxa de 
transferência para dispositivos móveis portáteis sensíveis à 

latência que exigem uma conexão constante e confiável.

A tecnologia de antena adaptativa é ideal para que os dispositivos portáteis, que 
estão em constante movimento, sejam completamente confiáveis.

Conexões simplesmente melhores para 
dispositivos móveis
Dispositivos portáteis habilitados para a 
tecnologia sem fio apresentam sérios desafios 
de conectividade em ambientes de armazena-
mento. Ao contrário de notebooks, a orientação 
dos dispositivos móveis está sempre mudando, 
dificultando a produção de um sinal consistente 
pelos sistemas WiFi. As antenas omnidirecio-
nais tradicionais não foram desenvolvidas para 
lidar com esse tipo de cliente móvel, muitas 
vezes resultando em queda de conexão e 
desempenho instável do WiFi. A tecnologia de 
antena adaptativa Ruckus ZoneFlex seleciona 
o melhor caminho de sinal para cada pacote, 
mesmo quando os dispositivos se deslocam ou 
quando as configurações do depósito mudam. 
Esse conjunto de antenas patenteadas detecta 
automaticamente os dispositivos clientes e envia 
sinais que são verticalmente ou horizontalmente 
polarizados, memorizando cada cliente e sua 
localização. O resultado é um desempenho 
consistente, previsível e confiável, principalmente 
em ambientes de armazenamento que recebem 
um fluxo constante.



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

65% 
Melhoria de

(média) 

antenas adaptativas + WiFi 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

Registro de usuários BYOD/Visitantes
O Cloudpath da Ruckus preenche a lacuna entre os dispositivos 
empresariais e pessoais para criar uma experiência de WiFi segura e 
simplificada que permite a adoção do BYOD de modo fácil,  
escalável e seguro.

O Cloudpath utiliza a segurança com base em padrões para 
trabalhar com a infraestrutura existente e oferece funcionalidade 
completa com qualquer solução de WiFi. As soluções do Cloudpath 
oferecem conectividade segura e confiável em todo o mundo. 

O aumento da demanda por visibilidade na cadeia de fornecimento global atual significa que o 
acesso a serviços de rede é indispensável para visitantes, terceiros e associados.

O Ruckus Smart WiFi oferece 

DESEMPENHO MAIS CONSISTENTE 
em distâncias mais longas

Dobro de capacidade e cobertura com menos pontos de acesso
As antenas omnidirecionais dipolo tradicionais não podem alterar 
o caminho do sinal WiFi, exigindo mais APs para cobrir uma 
determinada área. A Ruckus muda isso com seu próprio conjunto 
de antenas adaptativas direcionais, patenteadas e de alto ganho 
integradas a cada AP, criando um desempenho incomparável 
como se houvesse o uso de fios, com duas a quatro vezes a area 
de cobertura, que exige em média 30% a 50% menos pontos de 
acesso. Isso reduz o OPEX e CAPEX da infraestrutura e gera um 
retorno sobre o investimento mais rápido. Com os pontos de acesso 
dual-band internos e externos da Ruckus, os depósitos podem ter 
uma infraestrutura de WiFi de magnitude industrial que proporciona 
um desempenho consistente em todos os lugares, garantindo a 
eliminação do tempo de inatividade ou de baixa produtividade.

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.

Fonte: Configuração extremamente simples
O sistema Ruckus ZoneFlex é o sistema de WLAN mais 
simples do setor para configurar e implantar. Ele oferece um 
dos mais avançados conjuntos de recursos sem o custo e a 
complexidade normalmente associados a sistemas de WiFi 
high-end. Configurado em poucos minutos e implantado 
em poucas horas, o sistema ZoneFlex usa um assistente 
intuitivo na Web.  
Depois da configuração, os APs são simplesmente 
conectados a uma fonte de energia ou PoE e provisiona-
dos por meio da descoberta automática do controlador 
do ZoneDirector ou do sistema de gerenciamento de 
WiFi FlexMaster. Os APs podem ser implantados em 
modo autônomo ou como parte de uma WLAN completa, 
gerenciada centralmente. Os controladores ZoneDirector 
são implantados fora do caminho de dados, eliminando 
sobrecargas de desempenho ou a possibilidade de se tornar 
um ponto único de falha.



A banda larga WiFi de longo alcance economiza  
muito dinheiro
Para economizar tempo e os custos recorrentes de banda 
larga mensais, os depósitos podem usar bridges de Smart 
WiFi de longo alcance em distâncias de até 13 quilômetros. 
Os WiFi Bridges 802.11ac de 5 GHz proporcionam de 50 a 
500 Mbps de conexões de banda larga de alta capacidade 
em instalações de armazenamento, economizando possi-
velmente dezenas de milhares de dólares todo ano com a 
eliminação das conexões caras de linha fixa com  
locais remotos.

Gerenciamento avançado de WiFi extremamente intuitivo
O gerenciamento e a administração de um sistema 
de Wireless LAN nunca foram tão simples, no local ou 
remotamente. Nada de menus complexos ou difíceis de 
entender, cheios de opções complicadas. Em vez disso, os 
administradores simplesmente navegam por uma interface 
gráfica de usuário intuitiva, projetada especificamente 
para manter a simplicidade. Um painel personalizável com 
widgets oferece uma visão rápida completa do sistema 
que inclui informações sobre o uso do sistema, atividades 
recentes do usuário, clientes mais ativos, pontos de acesso 
mais utilizados, dispositivos invasores e estatísticas em 
tempo real, o que simplifica o processo de solução de 
problemas, perfeito para ambientes de armazenamento com 
uma equipe de TI já sobrecarregada.

1 Cobertura WiFi em todos os lugares
Melhora de duas a quatro vezes a cobertura por meio de 
conjuntos de antenas de longo alcance e alto ganho integradas a 
cada AP Ruckus

2 Conectividade de cliente incomparável
A tecnologia de antena adaptativa da Ruckus tem vários 
conjuntos de antenas, possibilitando a conectividade completa

3 Desempenho consistente dentro do intervalo
A tecnologia de antenas adaptativas da Ruckus com feedback do 
cliente garante conexões consistentes, confiáveis e rápidas para 
o cliente final 

4 Gerenciamento remoto 
Os APs internos e externos podem ser gerenciados remotamente 
como se fossem apenas um, através de uma única interface

5 Cabos novos não são necessários 
A tecnologia Ruckus SmartMesh facilita a configuração da rede 
mesh para auxiliar a cobertura sem exigir um novo cabeamento 
em ambientes difíceis de implantar

6 Opções flexíveis de implantação 
Implante os APs como autônomos ou com o controlador; os 
controladores podem estar no local ou fora dele e podem ser 
gerenciados remotamente

7 Serviços baseados em localização (LBS) 
A Ruckus oferece a tecnologia Smart Positioning Technology 
(SPoT), que fornece dados importantes de localização, como 
visualização do tráfego com um mapa de calor por zona, 
piso e local

8 Fácil de configurar e implantar
Para depósitos com recursos de TI limitados, a interface gráfica 
de usuário da Ruckus é fácil de usar e compreender 

9 Segurança simples 
Com o Dynamic PSK, você pode ficar tranquilo com a 
implantação de uma rede segura sem a necessidade de muitos 
recursos de TI ou de experiência em segurança

10 Registro de Clientes na Rede 
O Ruckus Cloudpath fornece integração segura de rede  
BYOD/Visitantes.

TOP 

10
A RUCKUS OFERECE OS 

DEZ PRINCIPAIS ITENS DE 
WIFI ESSENCIAIS PARA 

ARMAZENAMENTO

O 802.11ac ponto a ponto/multiponto de longo alcance estende a conectividade 
de banda larga.

percebemos a dedicação 
de uma grande lista  
DE CLIENTES 
RENOMADOS



Empresas de armazenamento 
estão optando pelas soluções 
de Smart WiFi da Ruckus para 

solucionar desafios
PROBLEMA SOLUÇÃO RUCKUS SMART WIFI

Cobertura  
irregular 

A tecnologia de antena adaptativa da Ruckus 
amplia de duas a quatro vezes os sinais de 
WiFi, exigindo menos APs por local

Instalação e 
gerenciamento 
complexos

Os pontos de acesso de longo alcance e alto 
ganho exigem menos nós para cobrir uma área 
e permitir que serviços WiFi sejam oferecidos 
em áreas onde o cabeamento de Ethernet não 
existe ou pode ser puxado por meio de mesh 
sem fio avançado

Custos 
recorrentes de 
banda larga 
mensais

Os bridges WiFi 802.11ac de longo alcance 
ponto a ponto/multiponto eliminam os custos 
fixos de banda larga ao produzirem 50 a 500 
Mbps de conectividade a uma distância de até 
13 quilômetros

Controladores 
em cada 
depósito

O ZoneDirector permite que os administradores 
de TI gerenciem remotamente os depósitos em 
toda a rede por meio de um controlador

Rede unificada Os pontos de acesso de redes internas e exter-
nas unem-se e são gerenciados centralmente 
pelo ZoneDirector

Estende o WiFi 
a áreas sem 
Ethernet

Fornece rede mesh para APs internos e exter-
nos que permitem que os sinais de WiFi sejam 
estendidos sem a necessidade de passar 
cabeamento Ethernet e gerenciados remota-
mente pelo 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

Conectividade 
WiFi instável

A tecnologia patenteada de antena adaptativa 
forma seu feixe dinamicamente em clientes 
em movimento, assegurando a conectividade 
estável e reduzindo a perda de pacotes, a fim 
de garantir o mais alto desempenho

A WOW Logistics, uma das maiores empresas de 
logística terceirizada do país, gerencia milhões de 
dólares de estoques de clientes em seus depósitos. 
Com 23 depósitos com mais de 650.000 metros 
quadrados, pé direito que chega a 12 metros de 
altura e racks de aço que podem ser percorridos 
com empilhadeira, comportando cinco paletes na 
vertical e quatro paletes em sua profundidade, a WOW 
precisava de uma solução WiFi projetada especifica-
mente para se adaptar e lidar com seu ambiente de RF 
dinâmico e cheio de obstáculos.

Com requisitos que vão desde o fornecimento 
de tecnologia sem fio para controle de estoque e 
aplicações de back office até o acesso de convidado 
e funcionário, a WOW queria uma solução 802.11n 
projetada para oferecer conectividade sem fio 
abrangente em qualquer situação.

Atendendo a suas necessidades financeiras, de 
cobertura e de taxa de transferência, a WOW trocou 
seus APs Motorola antigos pelos APs 7363 dual-band 
Ruckus ZoneFlex em sua sede corporativa e pelos 
APs 7962 Ruckus ZoneFlex em todos os seus locais 
de armazenamento gerenciados. 

"Grandes depósitos impõem problemas de 
propagação de RF únicos a qualquer sistema de 
WiFi, pois o ambiente está em constante movimento", 
afirma Dave Christianson, administrador de rede 
da WOW Logistics. "Sem um sistema de WiFi 
consistente, nosso negócio literalmente para; em 
vez de nos preocuparmos com nossa rede sem fio, 
agora podemos aproveitar o sistema da Ruckus para 
criar mais eficiência de negócios, que possibilitarão o 
melhor atendimento a nossos clientes.”

Com visão de futuro, a WOW está interessada em 
refinar suas operações adicionando rastreamento sem 
fio com base em localização e vídeo vigilância.

A RUCKUS DOBRA  
OS SINAIS DE WiFi  
na WOW Logistics

"Temos um conjunto muito diversificado 
de negócios, aplicações, usuários e dispo-
sitivos que exigem uma tecnologia sem fio 
robusta para manter a eficiência operacional. 
A tecnologia de antena adaptativa elimina os 
problemas de confiabilidade e de cobertura 
que costumavam ser constantes com o WiFi 
no passado.” 

Nathan Wiegand 
Gerente de rede



Ferramentas avançadas e intuitivas 
para solução de problemas com WiFi

Conectividade segura para
usuários/dispositivos móveis

Gerenciamento de ponta a ponta com
controladores ou software

Ponte de WiFi 802.11ac de ponto 
a ponto/multiponto e de longo alcance

ZoneDirector3000

ZoneDirector3000

ZoneDirector
3XXX or 1XXX

FlexMaster EMS

Gerenciamento de ponta a ponta
com controladores ou software
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O Ruckus Smart WiFi oferece
as opções mais flexíveis de implantação 
para ambientes de armazenamento 
ACESSO À INTERNET, VOIP, REDE DE CONVIDADOS, SERVIÇOS COM BASE EM 
LOCALIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO DE BACK OFFICE, ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPE, 
OTIMIZAÇÃO DA CADEIA DE FORNECIMENTO



  Portfólio completo para ambientes de    

  ARMAZENAMENTO
 

ZoneFlex R310

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

inteligentes 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  
posicionamento do usuário com serviços 

Smart WiFi baseados  
em localização (LBS) e nuvem

Sistema WiFi remoto e software de  
gerenciamento 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...

Disponível de Ruckus Wireless


