
O RUCKUS CLOUD WI-FI INCLUI:  
• Gerenciamento de AP 

• Disponibilidade instantânea de  
novas funcionalidades

• Atualizações automáticas de segurança

• Aplicativo móvel nativo com todos  
os recursos

• Relatório e análise

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

• Opção de uma assinatura de 1, 3 ou 5 anos

Figura 1: Os administradores também podem usar 
o aplicativo móvel com todos os recursos para 
verificar o status da rede e acompanhar as tarefas de 
gerenciamento, até mesmo quando estiverem  
em movimento. 

WI-FI SIMPLIFICADO E DIMENSIONÁVEL
A demanda por serviços de Wi-Fi continua a crescer rapidamente. Isso 
significa que as WLANs estão sob crescente pressão de mais usuários, mais 
tipos de dispositivos conectados e mais aplicativos que consomem muita 
largura de banda. A infraestrutura de WLAN precisa acompanhar todas essas 
mudanças. Mas à medida que você expande a rede Wi-Fi, a pressão sobre a 
equipe de TI também aumenta. 

O Ruckus Cloud Wi-Fi elimina a complexidade de instalas e gerenciar uma 
rede Wi-Fi distribuída. Responda mais rapidamente às necessidades da 
empresa e ao mesmo tempo reduza a sobrecarga de TI. 

O Ruckus Cloud Wi-Fi elimina a necessidade de controladores locais, 
transferindo o gerenciamento de Wi-Fi para a nuvem. A rede Wi-Fi de vários 
locais pode ser gerenciada por meio de um aplicativo móvel com todos os 
recursos e interface de usuário de um único painel de vidro. 

 

Figura 2: A interface de usuário da Web do Ruckus Cloud apresenta uma visualização 
de um único painel de vidro para toda a rede Wi-Fi. 

DESEMPENHO SUPERIOR COM BAIXO CUSTO  
DE PROPRIEDADE

À medida que o uso de Wi-Fi continua a crescer, faz mais sentido para a 
economia escolher APs de desempenho superior e alta capacidade que 
também reduzem o custo total de propriedade. 

Maior capacidade por AP: Os APs Ruckus podem suportar de 30 a 50% mais 
clientes do que os produtos da concorrência, sem prejudicar o desempenho. 
Mais capacidade por AP economiza na compra de APs adicionais, além das 
taxas de assinatura associadas, cabeamento e custos de switches.
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Melhor produtividade e cobertura: Nossas tecnologias de RF patenteadas superam a degradação de sinal, ruído e interferência 
que desestabilizam o serviço (e deixam os usuários insatisfeitos). O resultado é melhor produtividade e cobertura por AP. Assim, você 
pode oferecer Wi-Fi rápido e confiável para todos, sem provisionamento excessivo dos APs.

REDES DE CONVIDADO A SEU DISPOR
Redes de convidado para dar suporte aos clientes e visitantes temporários são inestimáveis para qualquer empresa. Deve ser fácil 
configurar, proteger e modificar as redes de convidado em tempo real. Pelo menos é nisso que a Ruckus acredita. Por isso, criamos o 
Ruckus Cloud Wi-Fi para simplificar o gerenciamento da rede de convidado. Sem programação especial. Não requer recursos de TI  
de ponta.

Com o Ruckus Cloud Wi-Fi, o administrador da WLAN pode criar uma rede de convidado em minutos, usando o assistente de 
configuração. Peça aos convidados para receber as credenciais de login por SMS ou e-mail. Ou permita que usem as próprias 
credenciais de login social deles para que você não precise emitir senhas. Adicione elementos de promoção ao portal de login do 
Wi-Fi - como seu logotipo, imagens e mensagens promocionais - e atualize-os quantas vezes quiser. Também integramos com as 
principais plataformas de marketing de Wi-Fi de convidado de terceiros para que você possa acessar as análises de convidado e 
entregar campanhas de marketing direcionadas aos clientes.

SEU INVESTIMENTO DE AP ESTÁ SEGURO
O Ruckus Cloud Wi-Fi funciona com os mais recentes APs Ruckus 802.11ac para instalações internas e externas. Com a Ruckus, 
você também tem a flexibilidade de migrar de uma arquitetura de gerenciamento - controlador virtual, controlador baseado em 
dispositivo, sem controlador ou nuvem - para outra (ou uma instalação híbrida) sem perder o uso dos APs. Nosso trabalho é apoiar o 
futuro que você escolher. Não escolher por você.

ESCOLHA DE UMA AMPLA GAMA DE APs compatíveis
Visite http://www.ruckuswireless.com/cloud-devices para obter uma lista dos pontos de acesso compatíveis.

EXPERIMENTE O RUCKUS CLOUD WI-FI GRATUITAMENTE POR 60 DIAS
• Teste gratuito de 60 dias, sem compromisso
• Suporte por telefone, e-mail e bate-papo
• Um Ruckus 802.11ac gratuito (para candidatos qualificados)
• O teste gratuito está disponível nos países em que o Ruckus Cloud Wi-Fi é vendido

 Visite http://www.ruckuswireless.com/cloud para se inscrever para um teste gratuito do Ruckus Cloud Wi-Fi.
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