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De Meraki MS is 's werelds eerste cloud-managed 

switch die vele voordelen biedt zoals: vereenvoudigd 

beheer, minder complexiteit, netwerk brede 

zichtbaarheid en controle, en lagere kosten voor 

implementaties bij organisaties met meerdere locaties. 

Meraki-switches worden beheerd via een overzichtelijk 

en intuïtieve cloud interface in plaats van cryptische 

opdrachtregels. Bovendien geeft het gecentraliseerde 

beheersysteem van Meraki de beheerders een goed 

inzicht in het netwerk en hoe het wordt gebruikt.  

EIGENSCHAPPEN MERAKI SWITCH 

+ Compacte Switches voor kleine settings 

+ Stackable Switches voor midden en grotere 

organisaties 

+ Layer 7 Visibility en Layer 3 Scalability 

+ Poort en VLAN-configuraties 

+ Monitoring van netwerk 

+ Rapportages  

+ E-mail en sms-waarschuwing bij alerts 

+ Updates vanuit de Meraki Cloud 

 

Multigigabit 

Ethernet 

Hogere performances welke 
nodig zijn voor de nieuwste 
accespoints ten opzichte van 
bestaande bekabeling. 

 

Flexible   

Stacking 

Configureer tegelijkertijd duizenden 

poorten over standalone en fysiek 

gestapelde switches, ongeacht de 

locatie. 

 

Voice & 

Video QoS 

Geef reactietijd gevoelige applicaties 

de prioriteit en bandbreedte die het 

verdient met configureerbare QoS. 

 

Network   

Topology 

Bekijk het netwerk in realtime, 

laat apparaten en hun 

verbindingen zien en controleer 

de conditie van het hele netwerk. 

 

Remote  

Live Tools 

Krachtige tools voor het identificeren en 

corrigeren van problemen, zelfs van 

duizenden kilometers verwijderd. 

 

 

Enterprise  

Security 

Bescherm het bekabelde netwerk 

tegen zowel externe als interne 

bedreigingen. 

 

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 


