
Ruckus Cloud Wi-Fi simplifica a instalação, o monitoramento e 
o gerenciamento da rede sem fio distribuída geograficamente 
em várias localidades. Gerencie todas as WLANs de 
qualquer lugar, usando uma interface Web intuitiva ou 
nosso aplicativo móvel nativo. Os administradores recebem 
uma visualização unificada (“um único painel de vidro”) de 
todas as localizações, bem como dos pontos de acesso (APs) 
conectados e clientes.

SIMPLICIDADE DE GERENCIAMENTO
Simplifique radicalmente as tarefas administrativas da rede sem fio, desde 
o gerenciamento diário até a configuração de novas localidades e a criação 
de redes de visitantes, usando ferramentas integradas para gerenciamento 
de várias localidades. Melhore a capacidade de resposta às necessidades 
da empresa e ao mesmo tempo reduza a sobrecarga de TI.

VISIBILIDADE E CONTROLE CENTRALIZADOS DE  
QUALQUER LUGAR
Receba uma visualização de um único painel de vidro das WLANs, APs 
conectados e clientes em vários locais. Visualize dados em tempo real e 
dados históricos de aplicativos, tráfego, clientes e muito mais. Gerencie 
a rede Wi-Fi de qualquer lugar, usando uma interface Web intuitiva ou o 
aplicativo móvel nativo.

MELHOR DESEMPENHO COM MENOR CUSTO  
DE PROPRIEDADE
Ofereça aos usuários uma experiência de Wi-Fi excepcional com redução 
de custos. Suporte mais usuários por AP do que as ofertas da concorrência 
com nossos pontos de acesso (APs) de alta densidade. Economize na 
infraestrutura de Wi-Fi à medida que a necessidade cresce, aproveitando 
maior capacidade e cobertura oferecida pelos APs Ruckus. 

RUCKUS CLOUD WI-FI
Wi-Fi excepcional gerenciado em nuvem

FOLHA DE DADOS

A ASSINATURA DO RUCKUS 
CLOUD WI-FI INCLUI:

 • Gerenciamento de AP 

 • Disponibilidade instantânea de  
novas funcionalidades 

 • Aplicativo móvel nativo gratuito para 
gerenciamento de qualquer lugar 

 • Suporte técnico por telefone/bate-papo/
Web, 24 horas por dia, 7 dias por semana 

 • Opção de assinaturas de 1, 3 ou 5 anos 

 • Portal de gerenciamento para VARs
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Figura 1: interface de usuário da Web e aplicativo móvel do Ruckus Cloud
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DESTAQUES DO RUCKUS CLOUD WI-FI
APs WI-FI 6 (802.11ax) E 802.11ac DE ALTO DESEMPENHO 
 • As tecnologias patenteadas BeamFlex™ e ChannelFly™ dos APs Ruckus oferecem 

melhor desempenho em ambientes de RF desafiadores (alta densidade de 
clientes, alta interferência e/ou alta perda) 

 • Capacidade e cobertura superiores às soluções da concorrência (30% a 50% mais 
clientes suportados por AP) reduzem o custo total de propriedade do Wi-Fi 

 • O balanceamento automático de carga e banda do cliente garante a QoS para 
todos os clientes 

 • O SmartMesh, ativado com um clique na interface de usuário do Ruckus Cloud, 
reduz os custos de cabeamento e instalação

INTERFACE DE USUÁRIO INTUITIVA E FLUXOS DE TRABALHO OBJETIVOS
 • Uma única interface de usuário Web provê visibilidade centralizada e controle das 

WLANs, localidades, redes, APs, informações dos clientes e aplicações
 • Visualize os dados históricos e tendências do cliente 
 • Veja a saúde da sua rede rapidamente
 • A interface de usuário intuitiva facilita o gerenciamento para administradores com 

qualquer nível de conhecimento, reduzindo a dependência de recursos de  
TI especializados 

 • Fluxos de trabalho objetivos e assistentes de configuração reduzem tempo nas 
tarefas diárias 

CONFIGURAÇÃO DE REDE DE CONVIDADO E FUNCIONÁRIO FÁCIL E FLEXÍVEL
 • WLANs de convidado autônomo ou patrocinado
 • Portal cativo de marca personalizado para convidados em seis passos fáceis
 • Portal cativo de visitante pode ser personalizado em mais de 15 idiomas
 • Integração com várias soluções de portais cativos de terceiros que são validadas 

pela Ruckus
 • Várias opções para proteger as redes de visitantes: 

 − Login social, SMS, e-mail, acordo eletrônico, senha
 − Garanta o acesso dos funcionários usando DPSK, PSK, Cloudpath ou 802.1x 

com AAA

APLICATIVO MÓVEL NATIVO
 • Provisione, monitore e gerencie as WLANs usando o aplicativo móvel Ruckus Cloud
 • Receba notificações automáticas para alertar sobre problemas ou alterações  

na rede 
 • Digitalize os códigos de barras do AP com a câmara do seu smartphone para 

registar os APs
 • Digitalize os cartões de visita para gerar passes de convidado
 • Defina e configure novas redes de funcionário e convidado 
 • Personalize as mensagens e imagens do portal cativo em qualquer lugar

ANÁLISES E RELATÓRIOS INTEGRADOS
 • 11 opções diferentes de relatórios, incluindo relatórios de tráfego (por local, AP, 

SSID, rádio), visibilidade de aplicativos e clientes exclusivos 
 • Até 6 meses de dados armazenados para dar suportar à análise de tendências de 

longo prazo 
 • Relatórios disponíveis em intervalos detalhados

PROTEÇÃO COMPLETA DO INVESTIMENTO 
 • APs e WLANs operacionais, mesmo quando a assinatura do Ruckus Cloud Wi-Fi 

não está mais ativa
 • Flexibilidade completa para migrar de uma arquitetura de gerenciamento para 

outra (ou gerenciamento híbrido) sem perder o uso dos APs Ruckus 

Figura 2: Portal cativo 

Figura 4: Diagnóstico de Conexão Visual

Figura 5: Aplicativo

Figura 3: DPSK 



© 2019 CommScope, Inc. Todos os direitos reservados. 3

FOLHA DE DADOSRUCKUS CLOUD WI-FI
Wi-Fi excepcional gerenciado em nuvem

RESOLUÇÃO RÁPIDA DE PROBLEMAS 
 • O Diagnóstico de Conexão Visual (VCD em inglês) acelera e simplifica a resolução de problemas de rede e conectividade dos 

clientes na rede sem fio permitindo que a TI detecte e reaja rapidamente a uma potencial degradação da experiência  
do usuário

 • Rica base de dados para pesquisa abrangente
 • Notificação instantânea do status da rede via SMS, email ou notificações automáticas no aplicativo móvel 

RECURSOS E ESPECIFICAÇÕES ADICIONAIS

APs de desempenho 
superior

 • Gerenciamento de uma ampla gama de APs Ruckus 
indoor e outdoor, incluindo o mais recente AP Wi-Fi 
6 (802.11ax), além de APs Wi-Fi 5 (802.11ac Wave 1 
e Wave 2) 

 • Balanceamento de carga automático  
(entre APs e rádios) 

 • Equidade de transmissão
 • Rede mesh fácil de configurar, segura e confiável

Modelos de AP 
compatíveis

 • Visite http://www.ruckuswireless.com/cloud-devices para obter uma lista dos modelos de AP compatíveis.

Aplicativo móvel nativo  • Use a opção de escaneamento para registrar vários 
APs no Ruckus Cloud

 • Notificações automáticas de alarmes 
 • Monitore o status de AP, WLAN e clientes 
 • Crie e configure novos SSIDs (empresa ou 

convidado)

 • Personalize os elementos do portal cativo  
(imagens e mensagens)

 • Programe SSIDs por dia da semana e hora do dia
 • Suporte nativo para iOS e Android

Provisionamento sem 
contato

 • Provisionamento de AP sem contato e varredura  
em massa

 • Atualização automática de firmware do AP, uma vez 
que o mesmo se conecta ao Ruckus Cloud

Wi-Fi do funcionário  • Várias opções de autenticação do  
funcionário disponíveis:

 − DPSK (Chave pré-compartilhada dinâmica)

 − PSK tradicional (WPA/WPA2) 

 − 802.1X com AAA e suporte a VLAN dinâmica

 • Capacidade de definir limite de taxa de largura de 
banda por cliente e por SSID

 • Transição rápida de BSS (802.11r) para reduzir os 
tempos de transição entre APs, ao mesmo tempo 
em que proporciona segurança e QoS

 • Suporte a 802.11k para auxiliar no roaming eficiente 

Wi-Fi de convidado  • Opções flexíveis de login:

 − Aberto, SMS, e-mail, acordo eletrônico, senha

 − Login de redes sociais (Google, LinkedIn, 
Facebook, Twitter) 

 − PSK, portal cativo, convidado patrocinado
 • Criação em massa de credenciais de convidado 
 • Controle o acesso aos recursos da rede:

 − Programação por período de SSIDs

 − Wi-Fi gratuito com período de bloqueio e opções 
simples de desbloqueio

 • Controles administrativos detalhados:

 − Limite de largura de banda agregada por WLAN

 − Limite de largura de banda por WLAN e por cliente  

 • Possibilidade de forçar o endereçamento IP  
via DHCP

 • Portal do admin do gerente de convidado (recepção)
 • Cache MAC para permitir o acesso rápido de clientes 

repetidos ao Wi-Fi de convidado
 • Portal cativo integrado facilmente personalizável 
 • Integração com plataformas de marketing de Wi-Fi 

de convidado de terceiros, incluindo Linkyfi, Purple 
Wi-Fi, Cloud4Wi e muito mais   

 • Idiomas do portal cativo: Chinês (tradicional), 
dinamarquês, holandês, inglês, finlandês, francês, 
alemão, grego, italiano, japonês, norueguês, 
polonês, português, romeno, sueco, espanhol  
e turco 

Serviços de localização  • Integração com serviços de localização  
Ruckus SPoT™

 • Integração com serviços de localização por meio do 
ecossistema de parceiros da Ruckus
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RECURSOS E ESPECIFICAÇÕES ADICIONAIS (continuação)

Segurança, privacidade 
e proteção de dados 

 • Todo o tráfego de entrada e saída da nuvem  
é criptografado 

 • Somente o tráfego de gerenciamento de AP e cliente 
é enviado para a nuvem

 • O tráfego de dados do cliente permanece local 
(destinado à rede local e enviado pelo  
firewall existente) 

 • Todos os dados armazenados no Ruckus Cloud são 
criptografados em repouso 

 • A Ruckus oferece datacenters localizados na UE para 
clientes europeus 

 • Os patches de segurança mais recentes são 
atualizados automaticamente

 • Possibilidade de ajustar o intervalo de tempo limite 
de inatividade do cliente

 • O controle de acesso baseado em função é 
fornecido para privilégios administrativos

 • O admin pode conceder e revogar o acesso aos 
parceiros e ao suporte da Ruckus

 • O isolamento do cliente é ativado por padrão para 
SSID de convidado 

 • A programação de SSID impede o uso não 
autorizado da rede Wi-Fi

 • Divulgue somente determinados SSIDs em  
uma localidade

 • Descoberta automática de APs
 • Controle de acesso L3/L4 para políticas de tráfego
 • Política de dispositivo L2 para controlar o acesso  

à rede
 • Visualize a política de privacidade do Ruckus Cloud

DPSK (Chave  
pré-compartilhada 
dinâmica) 

 • Mais seguro que o PSK, o DPSK permite a fácil 
implementação de PSKs exclusivos para  
cada dispositivo 

 • Gere PSKs individualmente ou faça upload em 
massa para dispositivos conhecidos   

 • Defina a complexidade da senha e as políticas  
de validade 

 • Exporte a lista de DPSK para registro 

Suporte Cloudpath 
(assinatura vendida 
separadamente)

 • O serviço complementar permite a integração de 
autoatendimento e detalhamento de acordo com o 
usuário e com a política do dispositivo

 • As várias fontes de certificado do Muse®, incluindo 
a infraestrutura de chave pública (PKI) integrada, 
Microsoft CA e InCommon, oferecem maior 
segurança do que senhas/PSKs

Análises e relatórios 
integrados 

 • 11 opções diferentes de relatório, incluindo:

 − Tráfego por AP, por SSID, por local, por rádio

 − 10 principais aplicativos 

 − Principais clientes por tráfego

 − Detalhes da sessão

 − Relatórios exclusivos de clientes (rastreamento de 
clientes de 2,4 vs. 5 GHz ao longo do tempo) 

 • Até 6 meses de armazenamento de dados para 
tendências com análise de big data: 

 − Arquitetura de big data usando clusters de vários 
nós do Hadoop

 − Relatório estruturado indexado para  
acesso rápido

Outros destaques de 
gerenciamento

 • Capacidade de selecionar políticas de rádio 
frequência, tipos de WLAN (PSK, DPSK, 802.1X, 
portal cativo, Cloudpath), opções de acesso de 
visitante, QoS e VLANs

 • Flexibilidade para segmentar APs de um local em 
diferentes grupos de AP 

 • Controle de canal e potência por local, por grupo de 
AP e por AP 

 • Capacidade de personalizar serviços Bonjour por AP 

 • Balanceamento de banda automático ou 
selecionável (entre rádios de 2,4 e 5 GHz no  
mesmo AP)

 • Pesquisa global e parcial por endereço MAC, 
nome de usuário, nome de dispositivo, tipo de SO, 
endereço IP, nome do AP, resultado de logs pré-
filtrados por localidade, WLAN, APs, clientes

 • Integração com o Google Maps
 • Capacidade de importar plantas baixas para 

visualizar a localização física de APs
 • Gerenciamento de portas LAN para todos os APs 

Ruckus com duas ou mais portas Ethernet 
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Solução de problemas  • O Diagnóstico de Conexão Visual (VCD em inglês) 
acelera e simplifica a resolução de problemas de 
rede e conectividade dos clientes na rede sem fio 
permitindo que a TI detecte e reaja rapidamente a 
uma potencial degradação da experiência  
do usuário

 • O Diagnóstico de Conexão Visual (VCD em inglês) é 
compatível com redes abertas, PSK, 802.1X e WISPr

 • Reinicialize APs e obtenha informações de 
diagnóstico remotamente

 • Receba notificações do status da rede via SMS, email 
ou notificações automáticas no aplicativo móvel 

 • Os logs de eventos são classificados por local, SSID, 
AP, cliente, gravidade e tipo do evento em relação a 
APs, clientes, redes, administradores

 • Os alarmes são gerados para o status do AP
 • Visualize os dados históricos do cliente para 

solucionar problemas ocorridos no passado
 • Configure e ative um servidor syslog externo  

por localidade
 • Teste a conectividade do AP para os dispositivios 

finais ou qualquer servidor na Internet
 • Rica base de dados para pesquisa abrangente e 

resolução rápida de problemas 

Delegação de admin  
do parceiro 

 • Delegue o gerenciamento da rede Wi-Fi para um 
VAR (Value Added Reseller, revendedor de valor 
agregado em português) autorizado da Ruckus por 
meio de convite

 • Revogue os privilégios administrativos do VAR a 
qualquer momento

Revendedor de  
Valor Agregado

 • Portal de Gerenciamento do Ruckus Cloud Wi-Fi  • Resolução avançada de problemas, permitindo o 
acesso a CLI dos APs baseado em SSH

Datacenter em nuvem  • Hospedado nos EUA e na Europa em um fornecedor 
IAAS de classe mundial com:

 − Certificação de segurança da informação  
ISO 27001

 − Certificações SSAE-16, SOC 1, SOC 2 e SOC 3

 − Rigorosas medidas de segurança física, acesso ao 
dados e descarte de dados

 − Recursos de migração por locatário

 − Instalações ecológicas de carbono neutro

 − Conectividade de fibra dedicada inter-DC

 • Capacidade de escolher a região de hospedagem 
para seu serviço (EUA ou UE) 

SLA  • 99,9% de disponibilidade de rede (não inclui manutenção planejada, incluindo atualizações periódicas de 
software e outras atividades pré-anunciadas)

Suporte técnico  • Acesso fácil ao botão para suporte
 • Suporte por bate-papo/sistema de senhas on-line/

telefone, 24 horas por dia, 7 dias por semana 
 • Ruckus NOC com sede nos EUA

 • A garantia de hardware do AP é coberta 
separadamente com a compra do AP (consulte a 
ficha de dados do AP); a substituição avançada de 
hardware para cada AP é vendida separadamente 
(SKUs a partir do 803-) 

SKUs em nuvem  • Licença do Cloud Wi-Fi de 1 ano para um AP

 − CLD-RKWF-1001
 • Licença do Cloud Wi-Fi de 3 anos para um AP

 − CLD-RKWF-3001

 • Licença do Cloud Wi-Fi de 5 anos para um AP

 − CLD-RKWF-5001
 • Licença de EDU estadual e local de 5 anos para um AP 

 − CLD-RWED-5001

UM PARCEIRO E PLATAFORMA PARA O FUTURO 
O Ruckus Cloud é nossa plataforma para inovação - com suporte planejado de tecnologias inovadoras com fio/sem fio, IoT, big 
data e avanços contínuos em automação de gerenciamento. Nossa arquitetura aberta também permite integrar uma ampla 
gama de serviços complementares de terceiros, que aumentam o valor da rede Wi-Fi e fornecem uma maior percepção do 
usuário. Estamos trabalhando em todos os níveis, no local e na nuvem, para dar suporte às iniciativas da empresa sem fio.  

RECURSOS E ESPECIFICAÇÕES ADICIONAIS (continuação)


