
O FlexMaster Management System (9.0) da Ruckus é uma plataforma 
de gerenciamento Wi-Fi completa para criar e gerenciar infraestruturas  
de serviços Wi-Fi empresariais e de operadoras.

FlexMaster é uma plataforma de gerenciamento Wi-Fi de recursos 
completos para todo tamanho de empresa. FlexMaster permite ao 
administrador de rede executar todas as funções críticas necessárias 
para configurar, manter e otimizar a implantação  de suas redes Wi-Fi 
empresariais,  a partir  de um único ponto. 

Ideal para operadoras de celular, operadoras de multisserviços e 
provedores de banda larga, que estão procurando capitalizar os 
serviços Wi-Fi, FlexMaster oferece administração em camadas, o que o 
torna a plataforma perfeita para a oferta de serviço de WLAN gerenci-
ado ou serviços de gerenciamento de WLAN baseado em nuvem. Isso 
permite que os clientes finais visualizem de modo remoto, controlem 
com segurança, gerenciem com facilidade e configurem automatica-
mente  apenas sua infraestrutura  de rede e ativos.

Projetada visando a simplicidade, FlexMaster oferece uma coleção 
exclusiva de facilidades automatizadas  e personalizadas,  que não são 
encontradas  em outras plataformas de gerenciamento, tais como um 
painel amplo personalizado  e automatizado,  relatórios de tendências  
e gráficos personalizados, dados detalhados de clientes para plane-
jamento  e resolução de problemas e gerenciamento  completo de 
eventos.

Adequando-se perfeitamente aos sistemas de suporte operacional 
(OSS) existentes, FlexMaster utiliza protocolos padrão da indústria para 
gerenciar infraestruturas  de serviços Wi-Fi.

Oferece um amplo conjunto de recursos para configuração, detecção 
de falhas, gerenciamento de desempenho  e geração de relatórios dos 
ZoneDirectors, Pontos de Acesso (APs) ZoneFlex e APs MediaFlex da 
Ruckus Wireless.FlexMaster consegue gerenciar os APs Smart Wi-Fi 
Ruckus em modo independente ou via ZoneDirectors.

FlexMaster permite aos administradores visualizar os ambientes remo-
tos, configurar  em massa e gerenciar grupos de dispositivos, assim 
como monitorar com segurança  e administrar serviços Wi-Fi.

Fácil de instalar e usar, FlexMaster reduz o custo total de propriedade, 
fazendo a descoberta  automática  dos dispositivos instalados em sua 
rede, o que dispensa o trabalho remoto tedioso de configuração, reso-
lução de problemas  e manutenção.

FlexMaster™

A Primeira Plataforma de Serviços Gerenciados 
Wi-Fi Global para Empresas  e Provedores  
de Serviços

Plataforma de Gerenciamento Completa que 
Proporciona Infraestrutura de Serviços Wi-Fi 
para Empresas  e Operadoras

BENEFÍCIOS

Plataforma única para gerenciamento de serviços Wi-Fi
Plataforma de gerenciamento baseada na Web simples de usar, instalar 
e implantar, para gerenciamento de sistemas LAN sem fio ou APs Smart 
Wi-Fi discretos da Ruckus

Acesso direto ao dispositivo e resolução  de problemas de 
clientes com detalhes
Acesso seguro e instantâneo a produtos Smart Wi-Fi Ruckus, assim 
como a dados detalhados  de clientes pela Internet ou por qualquer 
rede IP privada

Gerenciamento completo
Tira o máximo proveito dos protocolos da indústria, como SNMPv3, 
TR-069, TCP e HTTP/S, para a comunicação segura em toda a rede

Escalabilidade igual à de operadoras
Automaticamente descobre, configura, monitora e resolve centenas de 
problemas em dispositivos remotos

Painel de rede personalizável em segundos
Oferece um panorama sobre o funcionamento do sistema, em termos 
de eventos, conectividade de dispositivos, status de clientes associa-
dos  e muito mais

Configuração em massa e upgrades  de firmware
Upgrade individual ou em grupo de dispositivos Ruckus com apenas 
um clique de mouse

Sofisticados recursos de filtragem,  pesquisa e agrupamento
Gerencie e agrupe com facilidade os dispositivos por região geográ-
fica, tipo de dispositivo, número de série e cliente

Recurso avançado de geração de relatórios
Os administradores conseguem definir, configurar  e selecionar diver-
sos critérios para gerar com rapidez relatórios históricos detalhados,tais 
como de tempo de inatividade de dispositivos, clientes conectados, 
alterações na malha, em um determinado tempo

Reduza os custos de suporte por assinante
Acesse  a dados estatísticos detalhados de clientes, como status 
da conectividade, qualidade do sinal e taxa de transferência, o que 
diminui a necessidade  de envio de pessoal de suporte

Direitos de administração hierárquicos
Oferece acesso multicamada  às visualizações particionadas dos dados 
estatísticos, status e relatórios da rede

Serviços de nuvem
O FlexMaster permite às operadoras  oferecer serviços gerenciados  a 
partir  de uma única plataforma, o que dá ao cliente visibilidade remota 
e controle de seus próprios elementos  e serviços de rede



FlexMaster™
Plataforma de Serviços Gerenciados Smart Wi-Fi

Administração de Serviços Wi-Fi 
Completa e de Ponta a Ponta

FlexMaster é a primeira plataforma 
de serviços de gerenciamento  com-
pleta, que permite aos provedores 
controlar, monitorar e atualizar com 
segurança os sistemas Smart Wi-Fi, 
em qualquer lugar no mundo, pela 
Internet ou por uma rede IP privada.

Simples de instalar e fácil de usar 
com um visual intuitivo,  FlexMas-
ter oferece uma solução completa 
para configuração, detecção de 
falhas, auditoria e gerenciamento do 
desempenho.

Ele se adequa diretamente às 
arquiteturas de gerenciamento de 
rede existentes aproveitando uma 
variedade de protocolos existentes 
na indústria, tais como SNMPv3, 
TR-069, TCP e HTTP/S. FlexMaster 
também oferece a escalabilidade  
esperada para infraestruturas  em 
grande escala.

Habilitando Serviços Gerenciados
Com FlexMaster, os provedores de 
serviços criam parâmetros de config-
uração exclusivos em massa e podem 
portar diferentes versões de firmware  
para cada cliente. Os dispositivos 
gerenciados MediaFlex e ZoneFlex 
podem ser agrupados por região 
geográfica, tipo de dispositivo, 
número de série, faixa de endereço 
MAC e nome do cliente.

A visualização do Google map permite aos administradores de rede verem a rede inteira, 
incluindo pontos de acesso mesh, links mesh, conexões ponto-a-ponto  e muito mais.

por outro SNMPv3 de terceiros ou por sistemas de servidores 
com configuração automática (ACS) com o uso do TR-069.

Além disso, os APs MediaFlex e ZoneFlex se reportam automatica-
mente  ao servidor do FlexMaster, durante a instalação inicial e em 
períodos pré-especificados. FlexMaster pode iniciar manualmente 
uma comunicação instantânea ou programar tarefas para serem 
efetuadas em um momento +oportuno.

Painel em Resumo
O Modo de Exibição do Painel do FlexMaster oferece um 
resumo instantâneo de todos os dispositivos Smart Wi-Fi Ruckus 
que o FlexMaster está gerenciando. O recurso Dashvoard View, 
totalmente personalizável, permite exibições com base em cri-
térios selecionados, como dispositivos, clientes, visualização de 
mapas do Google e muitos outros.

Conectividade do 
dispositivo

Associações de 
clientes Tráfego de AP

Tempo de  
atividade (uptime) 

do cliente
Utilização de airtime

Clientes associadosVisualização de dispositivos do ZoneDirector

Cliente RSSI

O acesso multicamada  oferece uma 
visualização particionada de cada cliente e permite que os clientes 
visualizem dados estatísticos, status e relatórios relacionados  a suas 
redes Wi-Fi. Usando os privilégios de acesso do administrador, o 
provedor consegue acessar todos os dispositivos do domínio de 
gerenciamento. Os administradores e provedores de TI conseguem 
criar Contratos de Nível de Serviços exclusivos para cada cliente ou 
departamento para oferecer serviços que geram receitas.

FlexMaster se comunica com os sistemas Smart Wi-Fi Ruckus por 
meio dos protocolos padrão da indústria SNMPv3, SOAP/HTTP, e 
aproveita o TR-069 para estabelecer links confiáveis entre os disposi-
tivos gerenciados  e o servidor FlexMaster. Isso dá acesso remoto 
aos dispositivos na LAN, que normalmente podem estar inacessíveis 
devido a problemas de conversão de endereços da rede. Os APs 
Smart Wi-Fi Ruckus também podem ser consultados diretamente 
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RECURSOS
•	 Acesso ao gerencia-

mento  multicamada

•	 Descoberta automática 
dos dispositivos Ruckus

•	 Configuração em grupo 
de dispositivos

•	 Banco de dados 
relacional

•	 Upgrades de firm-
ware  manuais ou programados para dispositivos 
selecionados

•	 Representação geográfica de dispositivos nas redes 
com o uso de mapas do Google

•	 Configurações de Modo Personalizado de Exibição 
do

•	 Painel (Customized Dashboard View) por 
administrador

•	 Relatórios de tendências  e gráficos personalizados, 
tais como os de pacotes enviados e recebidos pelos 
APs mais concorridos, utilização de airtime no AP e 
os APs com mais clientes associados.

•	 Gráficos de contratos de nível de serviço e relatórios 
que incluem o percentual de tempo de atividade

•	 (uptime) de grupos de APs e clientes específicos, 
tempo de atividade de backhaul e taxa de transferên-
cia potencial de clientes.

•	 Acesso seguro com SSL remoto

•	 Dados de taxa de transferência de clientes, como 
taxa de transferência da conectividade, status da 
conectividade, qualidade do sinal, etc.

•	 Relatórios de associação e conexão

•	 Auditoria de ações do usuário e logs de tempo

E o recurso Events View oferece aos administradores de rede uma 
possibilidade de consulta rápida da condição da rede. E uma linha 
de tempo de eventos detalhada oferece registros históricos e de 
tendências de todos os eventos importantes que ocorreram no 
período anterior. O administrador de rede pode configurar  com 
facilidade widgets que apresentam  o que o usuário quer ver.

Detailed Inventory View   
O recurso de exibição FlexMaster Inventory oferece um relatório 
detalhado de todos os dispositivos Smart Wi-Fi Ruckus na rede. 
Os administradores de rede podem navegar facilmente para 
qualquer dispositivo e detalhar para obter mais informações.

Integrando-se com o aplicativo Google Map, cada um dos dis-
positivos pode ser exibido geograficamente no mapa, propor-
cionando uma presença mais física para o administrador de rede. 
Os dispositivos podem ser rotulados em diferentes grupos (por 
exemplo, pontos de acesso para uma cadeia de hot spots, pon-
tos de acesso para uma cadeia de hoteis, pontos de acesso para 
a região norte da cidade, etc.) para melhorar a gerenciabilidade.

Flexible Managed Services Configuration Templates 
O recurso de exibição FlexMaster Template oferece aos prove-
dores de serviços um modo simples de definir perfis para config-
urações de dispositivos com parâmetros diferentes. Por exemplo, 
se um administrador quiser configurar APs ZoneFlex para uma 
cadeia de hot spots de forma diferente do que para uma cadeia 
de hotéis, dois modelos com parâmetros diferentes podem ser 
configurados, salvos e modificados para os dispositivos.

Bulk Firmware Upgrades 
O firmware  do sistema Smart Wi-Fi Ruckus pode passar por 
upgrade individual ou em massa. FlexMaster permite à opera-
dora  selecionar  um conjunto de dispositivos, programar o 
upgrade do firmware  e receber notificações do término do 
upgrade. Com um simples clique do mouse, o operador tem a 
flexibilidade de fazer upgrades de firmware  em massa em todas 
as unidades  restantes do campo ou programar upgrades para 
um momento específico.

RSSI ao longo do tempo

Tráfego ao longo do tempo

Conectividade do cliente ao 
longo do tempo

Potencial de taxa de transferência 
ao longo do tempo

Os dados estatísticos detalhados por cliente dão uma imagem 
ampla do funcionamento do cliente, o que permite que os 
administradores façam a resolução avançada de problemas de 
clientes, dando uma solução mais rápida.
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Powerful Provisioning 
Powerful Provisioning O recurso de exibição Provisioning View é uma 
ferramenta poderosa, que oferece aos administradores a opção de sal-
var permanentemente a configuração de cada dispositivo. Na eventual-
idade de um usuário fazer redefinição de um dispositivo Wi-Fi configu-
rado no provedor, a configuração pode ser restaurada para um estado 
conhecido de forma fácil e rápida sem intervenção do usuário.

Informações para solicitação de produtos

Modelo Descrição

Plataforma de Serviços Gerenciados Smart Wi-Fi FlexMaster

901-0100-FME0 Software FlexMaster para gerenciar até 100 APs 
(o CD do software inclui manual do usuário)

901-0250-FME0 Software FlexMaster para gerenciar até 250 APs 
(o CD do software inclui manual do usuário)

901-0500-FME0 Software FlexMaster para gerenciar até 500 APs 
(o CD do software inclui manual do usuário)

901-1000-FME0 Software FlexMaster para gerenciar até 1000 APs 
(o CD do software inclui manual do usuário)

901-2500-FME0 Software FlexMaster para gerenciar até 2500 APs 
(o CD do software inclui manual do usuário)

901-5000-FME0 Software FlexMaster para gerenciar até 5000 APs 
(o CD do software inclui manual do usuário)

901-0000-FME1 Software FlexMaster para gerenciar até 10000 
APs (o CD do software inclui manual do usuário)

CPU •	 2,5 GHz

Memória •	 4 GB

Disco Rígido •	 160 GB

S/O •	 Red Hat Linux Enterprise Edition 
5.0 ou posterior

REQUISITOS MÍNIMOS DO SISTEMA

FlexMaster apresenta um 
painel amplo completamente 
personalizável com um 
assistente de widgets sob 
demanda.

Provedor NOC ou Enterprise HQ

HTTP/s
SNMP (futuro)

HTTP/S
TCP

SOAP/XML

OSS

FlexMaster
Rede IP 

pública/privada
Hotel

Varejo

Estádio
Casa de assinantes

Filial 
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