
 

 
Uw ICT Partner 

 
          

Meraki 

Accespoints 
 

 

 

 

 

100% Cloud managed voor snellere implementatie, 

vereenvoudigd beheer en beter inzicht. De Cisco Meraki MR 

Accespoints zijn opgebouwd uit de hoogste kwaliteit 

componenten en zorgvuldig geoptimaliseerd voor een 

optimale gebruikerservaring. Het resultaat: snellere 

verbindingen, grotere gebruikerscapaciteit, meer dekking en 

minder ondersteuningsgesprekken. Het Cisco Meraki-

dashboard geeft inzicht in de netwerkgebruikers, hun 

apparaten en hun toepassingen. Gewapend met uitgebreide 

analyses kunnen beheerders snel toegangsbeheer en 

toepassingsgebruiksbeleid maken, waardoor zowel de 

ervaring van eindgebruikers als netwerkbeveiliging worden 

geoptimaliseerd. 

EIGENSCHAPPEN MERAKI ACCESPOINTS  

+ Krachtig multisite beheer via Meraki Cloud 

+ Bluetooth Low Energy beacon 

+ Quality of Service (QoS) 

+ Gescheiden gastennetwerk 

+ Cloud gebaseerde RF-optimalisatie 

+ Optimalisatie gegevens vanuit Meraki Cloud 

+ Diverse beveiligingsfuncties voor toegang 

+ Efficiënte communicatie tussen clients 

dankzij high speed 802.11ac Wave 2 

Wireless 

 

Centralized 

Management  

Beheer via de Cloud de wifi-
implementaties in het gehele 
bedrijf en distribueer multi-site 
netwerken naadloos vanuit één 
enkele locatie. 

 

 
Location  

Analytics 

Inzichtelijk maken van krachtige 
statistieken zoals bezoekersaantallen, 
gebruikersbezoeken en herhaal-
bezoeken door detectie van draadloze 
apparaten.  

 

 

High Capacity  

802.11ac 

RF-optimalisatie met real-time 
spectrumanalyse maakt hoogwaardige 
draadloze prestaties mogelijk in 
compacte, veeleisende omgevingen  

 

Automatic RF  

Optimization 

Automatische Wifi optimalisatie 

door het gebruik van het kanaal, 

de signaalsterkte, doorvoer en 

interferentie te meten.  

 

Aplication 

Visibility & Control 

Identificeer welke applicaties worden 
gebruikt, en prioriteer kritieke apps 
terwijl je recreatieve apps beperkt. 

 

Identity-Based  

Firewall 

Wijst automatische firewall-en 
verkeersvormgevingsregels, VLAN-tags 
en bandbreedtelimieten toe om het 
juiste beleid voor elke gebruikersklasse 
af te dwingen.  

CONNECT SECURE MERAKI 

Met Connect Secure Meraki sluit u een dienst af voor een vast 
bedrag per maand, waarvoor u een uitgebreid pakket aan 
dienstverlening geleverd krijgt. Deze dienstverlening is gericht op 
het verhelpen van storingen, monitoring en rapportering. Verder 
heeft u recht op hulp van 24x7 storingsdienst en worden bepaalde 
werkzaamheden gratis uitgevoerd op basis van Fair use Policy.  

Wilt u meer informatie? Vraag uw accountmanager voor meer 
uitleg..  

VOORDELEN  

+ Opname in Managed Cloud Service Portaal 

+ Duidelijk Service Level Agreement 

+ Monitoring standaard 24 x 7 

+ Gratis tijdelijke oplossing bij defect 

+ Proactief monitoren van Alarmmeldingen 

+ 24 x 7 storingsdienst 

Bel: 0228- 56 60 70 optie 2 of stuur een mail: verkoop@cbgconnect.nl 


