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AFLA DETALII

EKAHAU AI PRO este cea mai de incredere solutie pentru
proiectarea retelelor profesionale Wi-Fi. Obtineti Wi-Fi ultra-rapid
si ultra-fiabil cu instrumente inteligente pentru definirea,

proiectarea si inspectarea retelei Wi-Fi.

Instrumente puternice pentru proiectarea
retelelor Wi-Fi
AI Auto-Planificator
Creati designul de rețea optimizat
de AI in cateva secunde, deoarece
mii de optimizari iterative
automatizează sarcina obositoare
de a plasa si configura manual
AP-urile. Puteti utiliza designul
generat de AI asa cum este sau
continuati să il ajustati pentru a
se potrivi nevoilor dvs. specifice
de instalare

Modul de inspectie
Faceți clic pe orice punct de pe
planul dvs. pentru a obține o
vedere localizata si detaliata a
performantei retelei Wi-Fi la nivel
de client. Inspectati cum sunt
acoperirea, SNR-ul, interferenta
canalelor sau daca indeplineste
orice alta cerinta.

Planificatorul de canal
Determina cea mai buna
configuratie de canal pentru
reteaua dvs. cu un algoritm de
optimizare automata a canalelor
care utilizeaza tiparele reale de
semnal ale AP-urilor, pentru a
minimiza interferenta canalelor in
toate cele trei benzi (2,4 GHz, 5
GHz și 6 GHz).

Simulator de retea
Simulatorul de retea este perfect
pentru a vizualiza impactul 6 GHz
asupra rețelei dvs. si pentru a va
asigura ca investiția dvs. în Wi-Fi
6E este configurata pentru un
succes imediat.

Descoperiti in video-ul de mai jos cum sa proiectati
reteaua perfecta, uluitor de rapida, pe frecventa de 6
GHz, cu cele mai bune AP-uri wireless disponibile in
prezent.
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WEBINARII TELECOM
Vrei sa fii la curent cu cele mai noi webinarii?
» Afla detalii

Fii la curent cu ultimele
promotii & noutati in
domeniu

Acceaza site-ul Tele Grup
Viziteaza magazinul online
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Solutii

Fibra Optica
Cupru
Radio
Cabluri, tuburi & echipamente
instalare

Reparatii & calibrari
Consultanta & proiectare
Implementare & Mentenanta
Inchirieri echipamente
Verificare autenticitate aparate
TeleGrup eLearning Center

Solutii Cablare AFL Energy
Solutie Data Centere
Solutie Suflat
Solutie FTTX
Solutie MTP/MPO
Solutie de inspectie & curatare
Solutie Wi-Fi
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Str. Episcopul Radu, nr. 8A, Sector 2, 020753, Bucuresti
Telefon: +40 21 318 7431
E-mail: vanzari@tele-grup.ro
Magazin online: www.pro-networking.ro
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