WI-FI PARA ARMAZÉNS MAIS INTELIGENTE,
SIMPLESMENTE SUPERIOR

UM WI-FI MAIS INTELIGENTE AUMENTA A EFICIÊNCIA
OPERACIONAL; É O ELO MAIS FORTE DA SUA CADEIA
DE SUPRIMENTO.
DADO QUE OS ARMAZÉNS ESTÃO FICANDO CADA VEZ MAIS DEPENDENTES DE DISPOSITIVOS WIRELESS PARA COMUNICAÇÃO ENTRE OS FUNCIONÁRIOS E A LOGÍSTICA
DE ESTOQUE, UMA CONECTIVIDADE WI-FI MAIS RÁPIDA E MAIS CONFIÁVEL GARANTE QUE SUA CADEIA DE SUPRIMENTO FUNCIONE COM EFICIÊNCIA SEM INATIVIDADE.

SEM ETHERNET? NÃO TEM PROBLEMA
Dado que armazéns não são fáceis de cabear e que o WiFi é tão confiável quanto a Ethernet, uma malha de Wi-Fi
inteligente é a solução ideal para estender facilmente
os serviços Wi-Fi sem o custo e a complexidade de
puxar cabos de rede Cat5 para cada PA. O sistema
ZoneFlex da Ruckus dá suporte a redes mesh inteligentes
que permitem que os armazéns conectem os PAs
simplesmente usando uma tomada elétrica. O PA é
suficientemente inteligente para fazer o resto. E configurar
uma rede mesh inteligente é tão simples quanto clicar em
uma caixa de seleção. Sem configuração manual de links
de mesh ou otimização tediosa. O meshing inteligente
organiza, otimiza e remedia por conta própria.

O Wi-Fi inteligente da Ruckus foi projetado para scanners de código de barras sensíveis a latência e outros aplicativos wireless que exigem conectividade
confiável consistente.

CONEXÕES SIMPLESMENTE MELHORES PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS
Novos dispositivos portáteis com recursos Wi-Fi representam sérios desafios em grandes
armazéns. Ao contrário dos computadores portáteis, a orientação de dispositivos móveis muda
constantemente, dificultando o fornecimento de sinal consistente aos sistemas de acesso Wi-Fi.
Antenas omnidirecionais tradicionais nunca foram desenvolvidas para lidar com este tipo de
cliente que se se movimenta e não conseguem se adaptar adequadamente à mudança
de orientação dos clientes. Isso resulta em queda de conexão e desempenho de WiFi irregular. A tecnologia de antena adaptável da Ruckus resolve com exclusividade
esses problemas com a tecnologia patenteada de antena adaptável de dupla
polarização, que seleciona o melhor caminho de sinal para cada pacote, mesmo
quando os dispositivos estão em movimento. Essa matriz detecta automaticamente
os dispositivos de cliente e envia sinais vertical ou horizontalmente polarizados —
lembrando-se de cada cliente e da sua posição. A energia de rádio é concentrada
e transmitida usando o melhor caminho de sinal para cada cliente com base em
cada pacote. O resultado é um desempenho consistente e previsível, com o qual
você pode contar.

A tecnologia de antena adaptável é
ideal para aumentar a confiabilidade dos
dispositivos portáteis, que se deslocam
constantemente devido ao movimento das
mãos e do corpo.

RASTREAMENTO DE LOCALIZAÇÃO EM TEMPO REAL PARA GERENCIAMENTO DE ATIVOS E
CONTROLE PARA CONTROLE DE INVENTÁRIO
O RTLS pode ser facilmente implementado
para rastrear e gerenciar ativos e materiais. A
Ruckus trabalha com os principais fornecedores
de RTLS para desenvolver e interagir com
seus mecanismos de localização para receber
informações do sistema WLAN da Ruckus.
Esse recurso pode ser facilmente chamado,
simplesmente marcando uma caixa de seleção no
controlador ZoneDirector durante o processo de
provisionamento.
O rastreamento de localização em tempo real (RTLS) é fundamental
para a configuração do armazém.

CAPACIDADE DUPLA, COBERTURA DUPLA
COM MENOS PONTOS DE ACESSO
A tecnologia de antena adaptável exclusiva
da Ruckus permite uma implementação
imediata e conectividade rápida e confiável.
Com os recentes avanços da tecnologia WiFi, combinada com a abordagem patenteada
exclusiva da Ruckus para sinalização de
Wi-Fi, WLANs wireless mais inteligentes
oferecem agora desempenho inigualado,
semelhante ao de redes cabeadas e duas
a quatro vezes mais cobertura com menos
pontos de acesso. Isso se traduz em menor
infraestrutura OPEX e CAPEX e um rápido
retorno sobre o investimento. Usando pontos
de acesso de banda dupla Ruckus 802.11n
internos e externos, os armazéns podem
agora ter uma infraestrutura de Wi-Fi robusta,
que oferece desempenho consistente em
todos os lugares, garantindo um serviço sem
interrupções, sem perda de produtividade
decorrente de Wi-Fi medíocre.

O WI-FI INTELIGENTE DA RUCKUS
PROPORCIONA DESEMPENHO MAIS
CONSISTENTE EM DISTÂNCIAS MAIORES
Wi-Fi Inteligente da Ruckus versus a alternativa
802.11n AP da Ruckus
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CONFIGURAÇÃO SIMPLÍSSIMA
O ZoneFlex da Ruckus é o sistema de WLAN mais
simples de configurar e implementar do mercado.
Ele oferece um dos conjuntos de recursos WLAN
mais avançados, mas sem o custo e a complexidade geralmente inerentes a sistemas topo de
linha. Configurado em minutos e implementado em
horas, o sistema ZoneFlex usa um assistente intuitivo
baseado na Web. Uma vez configurados, os PAs são
simplesmente conectados a uma fonte de alimentação ou PoE e se autoconfiguram automaticamente
detectando o controlador ZoneDirector ou o sistema
de gerenciamento de Wi-Fi FlexMaster. Os PAs
podem ser implementados em modo autônomo ou
como parte de uma WLAN completa, gerenciada centralmente. Os controladores ZoneDirector são implementados fora do caminho de dados — eliminando
gargalos de desempenho e pontos únicos de falha.

125
ft

Matrizes
patenteadas de
antenas inteligentes
em cada ponto de
acesso permitem
conexões Wi-Fi mais
confiáveis e de maior
alcance, exigindo menos
PAs que as alternativas
concorrentes.

PA no piso superior

“Temos um conjunto muito diversificado de empresas, aplicativos, usuários e dispositivos — todos exigindo um wireless
robusto para manter a eficiência operacional. A combinação do 802.11n e a tecnologia de antena adaptável acaba com
as falhas de cobertura e os problemas de confiabilidade que assolaram o Wi-Fi no passado”
NATHAN WIEGAND, Gerente de rede

GERENCIAMENTO DE WI-FI AVANÇADO E ULTRA INTUITIVO
O gerenciamento e a administração de um sistema de LAN
sem fio nunca foi tão fácil — tanto local quanto remoto. Sem
menus complexos ou difíceis de entender, cheios de opções
confusas. Em vez disso, os administradores simplesmente
apontam e clicam através de uma interface de usuário gráfica
intuitiva, projetada com a simplicidade em mente. Um painel
personalizável, baseado em widgets, fornece uma visão
instantânea completa, com informações detalhadas sobre
o uso do sistema, a atividade recente dos usuários, clientes
mais ativos, pontos de acesso mais frequentados, dispositivos
intrusos e muito mais. E estatísticas detalhadas fornecem
informações em tempo real para a solução de problemas.
Perfeito para ambientes de armazém com pessoal de TI
bastante ocupado.

A RUCKUS GARANTE OS 10 ITENS

IMPRESCINDÍVEIS
DA ARMAZENAGEM

1. Cobertura Wi-Fi em todos os lugares

2 a 4 vezes mais cobertura através de matrizes integradas de longo alcance e alto ganho e a tecnologia
patenteada de antena inteligente adaptável da Ruckus

2. Conectividade de cliente inigualável

A tecnologia de antena adaptável da Ruckus tem até 19
matrizes de antenas, o que permite uma conectividade
total

3. Desempenho consistente no alcance

A tecnologia de antena múltipla adaptável da Ruckus
com retroinformação do cliente assegura ao cliente final
conexões rápidas, confiáveis e consistentes

4. Gerenciamento remoto

PAs internos e externos podem ser gerenciados remotamente como se fossem um só, através de uma única
interface

13 km:
20-50 Mbps

5. Sem novo cabeamento

A tecnologia de mesh inteligente da Ruckus permite
uma rede mesh fácil para assegurar cobertura sem novo
cabeamento em ambientes de difícil implementação

6. Opções flexíveis de implementação

Implemente os PAs em modo autônomo ou com o controlador; os controladores podem estar no local ou fora e
gerenciados remotamente

1,6 km:
150-200Mbps
O 802.11n de longo alcance, ponto-a-multiponto, estende a
conectividade da banda larga

A EXTENSÃO DE BANDA LARGA WI-FI DE LONGO ALCANCE ECONOMIZA MUITO DINHEIRO

Para economizar tempo e mensalidades recorrentes de banda
larga, os armazéns podem usar pontes Wi-Fi inteligentes de longo
alcance. Para distâncias de 1,5 a 13 km, as novas pontes Wi-Fi
de 802.11n 5 GHz fornecem 50 a 200 Mbps em conexões de
banda larga de alta capacidade nos armazéns — economizando
potencialmente dezenas de milhares de dólares todos os anos ao
eliminar ligações caras de linhas fixas para conectar sites remotos.

7. Rastreamento de localização em tempo real

O provisionamento por caixa de seleção no controlador
pode se comunicar com os PAs para rastrear os RFIDs da
sua cadeia de suprimento

8. Fácil de configurar e implementar

Para armazéns com recursos limitados de TI, a interface
gráfica do usuário da Ruckus é fácil de usar e entender

9.

Segurança simples

Com PSK dinâmico, você pode ter certeza de uma rede
altamente segura, sem a necessidade de conhecimento
de segurança ou inúmeros recursos de TI

10. PAs aquecidos para ambientes flutuantes

O Ruckus 7762 tem aquecedores integrados, garantindo
confiabilidade mesmo sob as mais severas condições.

ORGANIZAÇÕES INTELIGENTES ESTÃO ESCOLHENDO AS
SOLUÇÕES DE WI-FI INTELIGENTES DA RUCKUS PARA
RESPONDER AOS DESAFIOS
PROBLEMA

SOLUÇÃO DE WI-FI INTELIGENTE DA RUCKUS

COBERTURA IRREGULAR

A tecnologia de antena adaptável da Ruckus
estende os sinais de Wi-Fi de duas a quatro
vezes mais longe, exigindo menos PAs por
armazém

INSTALAÇÃO E
GERENCIAMENTO
COMPLEXOS

Pontos de acesso de alto ganho e longo alcance
exigem menos nós para cobrir uma determinada
área e permitem que serviços de Wi-Fi sejam
oferecidos em áreas onde cabeamento Ethernet
não existe ou não pode ser puxado por meio de
mesh wireless avançado

CUSTOS MENSAIS
RECORRENTES DE BANDA
LARGA

Pontes Wi-Fi 802.11n ponto-a-multiponto de
longa distância eliminam os custos de banda
larga fixa, oferecendo de 50 a 150 Mbps de
conectividade a uma distância de até 13 km.

CONTROLADORES EM CADA
ARMAZÉM

O ZoneDirector permite que os administradores
gerenciem os armazéns remotamente em toda a
rede por meio de um controlador

REDE UNIFICADA

Pontos de acesso de redes internos e externos
juntos com mesh e gerenciados centralmente
pelo ZoneDirector

ESTENDE O WI-FI PARA ÁREAS
SEM ETHERNET

Fornece meshing para PAs internos e
externos, que permite que os sinais de Wi-Fi
sejam estendidos sem quedas de Ethernet e
gerenciados remotamente pelo ZoneDirector

MUITOS PAS PARA GERENCIAR

Requer 30% a 50% do número de PAs em relação a produtos Wi-Fi omnidirecionais convencionais

CONECTIVIDADE WI-FI
INSTÁVEL

A tecnologia patenteada de antena
dinamicamente adaptável gera o seu feixe em
clientes móveis, assegurando conectividade
estável e atenuando a perda de pacotes para
garantir o mais alto desempenho

ESTAMOS SENTINDO O AMOR DE UMA LISTA
DESTACADA DE CLIENTES DE RENOME MUNDIAL

A RUCKUS DOBRA OS SINAIS DE WI-FI
NA ADI LOGISTICS
A ADI Logistics, de Edison, Nova Jersey, possui uma imensa unidade de armazenamento de
17.200 m² e atende uma grande variedade de
clientes para armazenar, rastrear e entregar seu
estoque. Era essencial para a ADI ter uma rede
de Wi-Fi robusta e confiável, que tinha provado
ser difícil no passado.
Chega a Ruckus. Com requisitos que variavam
desde fornecimento de wireless para rastreamento de estoque até aplicativos de back-office
e acesso de visitantes e funcionários, tudo dentro
dessa imensa unidade, a Ruckus se mostrou à
altura da tarefa.
Mais desafiador era o ambiente de RF hostil que
havia frustrado qualquer sucesso de implementação de Wi-Fi no passado, bem como a natureza
dos negócios, que sempre mudava à medida
que os produtos dos clientes mudavam o ambiente interno do armazém.
A Ruckus resolveu imediatamente os problemas
da ADI com apenas seis pontos de acesso ZoneFlex 2924 e um controlador de WLAN inteligente
ZoneDirector 1006. A instalação foi uma tranquilidade, uma vez que apenas três centros Ethernet
cobriam o resto dos PAs ao simples clique de
um botão. A parte mais difícil da instalação foi
instalar fisicamente o PA no teto.
“Combinando antenas inteligentes de alto
ganho com mesh wireless, o sistema ZoneFlex
da Ruckus mudou tudo para nós. Por cerca de
um terço do custo das WLANs alternativas que
havíamos considerado, o sistema ZoneFlex nos
deu uma cobertura completa e confiável com
o menor número de PAs e sem cabeamento
adicional”. Lou Schmaus, Diretor de Sistemas de
Informações Gerenciais, ADI Logistics, Inc.

O WI-FI INTELIGENTE DA RUCKUS OFERECE AS OPÇÕES
MAIS FLEXÍVEIS DE IMPLEMENTAÇÃO DE ARMAZENAGEM
Acesso Internet • VoIP • Rede de Visitantes • RTLS/RFID • Administração de Pessoal
Imagem do BOM • Administração de Back Office • Otimização da Cadeia de Suprimento
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Director
3000
Zone
Director
3000

ZoneDirector
3XXX ou 1XXX
FlexMaster EMS

Gerenciamento de ponta a ponta
com controladores ou software

PAs externos de banda dupla se
adaptam à rede mesh com outros
PAs internos/externos

Ferramentas avançadas e intuitivas
de solução de problemas de Wi-Fi

Conectividade confiável para
usuários/dispositivos móveis

Ponte Wi-Fi 802.11n ponto-a-ponto
/multiponto de longo alcance

P O R T F Ó L I O

C O M P L E T O

PA R A

ARMAZENAMENTO
PRODUTOS WI-FI DA RUCKUS (REALMENTE) INTELIGENTES

LAN1

LAN2

LAN3

LAN4

ZoneFlex 7962

ZoneFlex 7300

ZoneFlex 2942

PA interno 802.11n de
banda simples e dupla de
três portas, com matriz
de antenas inteligentes
integrada e suporte a PoE
(802.3af)

ZoneFlex 7025

PA interno 802.11n de
banda dupla de duas portas, com matriz de antenas
inteligentes integrada e
suporte a PoE (802.3af)

PA interno 802.11b/g de
banda simples de duas
portas, com matriz de antenas inteligentes integrada e
suporte a PoE (802.3af)

Tomada de parede 802.11
n interna com cinco portas
de Ethernet

ZoneFlex 7762

ZoneFlex 2741

ZoneFlex 7731

FlexMaster

PA externo 802.11n de
banda dupla de duas portas, com matriz de antenas
inteligentes integrada e
suporte a PoE (802.3at/af)

PA externo 802.11b/g de
banda simples de uma
porta, com matriz de antenas inteligentes integrada e
suporte a PoE (802.3at/af)

Ponte externa de 5GHz
802.11n de longo alcance,
ponto-a-ponto

Software de gerenciamento
de sistema Wi-Fi remoto
baseado em Linux

Controladores
ZoneDirector

ZoneSwitch 4000

Controladores centrais de
LAN wireless, com suporte
para 6 a 500 PAs Ruckus

Switches Inteligentes Gigabit totalmente gerenciados
12/24 portas Layer 2 com
PoE 802.3af/at
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WI-FI MAIS INTELIGENTE, SIMPLESMENTE SUPERIOR
PARA O SETOR dE ASSISTÊNCIA MÉDICA

WI-FI MAIS INTELIGENTE AUMENTA O PROCESSO
OPERACIONAL E MELHORA A ASSISTÊNCIA AOS
PACIENTES: ESTA É UMA RECEITA NECESSÁRIA.
Conectividade Wi-Fi mais rápida e confiável para o tratamento de pacientes é
fundamental. Ela deve ATRAVESSAR uma ampla variedade de materiais de construção,
funcionar com uma ampla variedade de dispositivos médicos multimídia e aplicações
clínicas, ser segura de acordo com a HIPAA e fácil de implementar e manter pela
equipe de TI. A Ruckus é a escolha mais saudável para serviços de assistência médica.
Acesso wi-fi ultraconfiável
Mobilidade é um elemento fundamental para as
instituições médicas conseguirem atingir seus objetivos
de qualidade, produtividade e segurança ao paciente.
A capacidade de receber informações clínicas que
podem ser colocadas em ação, independente do
local, e reagir e comunicar-se em tempo real é
necessária para a adoção de aplicações de EMR/
EHR. Com os pontos de acesso 802.11m de banda
dupla da Ruckus, os médicos têm grande se urança na
confiabilidade e integridade das inlormações críticas
de EMR, comunicações VoIP, vídeo de alta resolução e
fornecimento de imagens médicas.
O Smart Wi-Fi da
Ruckus foi projetado
para aplicações EMR/
EHR sensíveis à
latência, que requerem
conectividade
consistente e
confiável.

Os sistemas Smart Wi-Fi da Ruckus oferecem ganho de sinal mais forte
e focado e melhor sensibilidade de recepção para dispositivos como
Vocera Voice Badges.

SUPORTE MULTIMÍDIA INCOMPARÁVEL
Recursos como VoIP wireless, localização RTLS, telemetria/monitoramento
de pacientes, dispositivos de infusão, geração de imagens médicas,
vídeos em leito hospitalar, estações de trabalho móveis e smartfones,
estão aumentando as exigências de desempenho do Wi-Fi. O sistema de
WLAN Ruckus ZoneFlexTM combina a tecnologia patenteada BeamFlexTM
de longo alcance, a tecnologia de antena adaptável direcional e
direcionamento de feixes de Wi-Fi, assim como a tecnologia de engenharia
de tráfego com patente pendente SmartCastTM, para classificar, priorizar
e otimizar o fornecimento de tráfego multimídia por cliente, por QoS de
classe de tráfego, para que cada cliente e fluxo de tráfego (voz, vídeo e
dados) receba a priorização correta no Wi-Fi padrão 802.11.

WI-FI MAIS CONFIÁVEL EM QUALQUER LUGAR
COM MENOS APS
A construção de hospitais, com concreto armado,
paineis metálicos e paredes com chumbo, são um
grande desafio à penetração de sinais de RF. Queda de chamadas e médicos refazendo sua autenticação na estações de trabalho devido à cobertura
inadequada podem resultar potencialmente em
resultados negativos ou pior - em eventos de sentinela. Com sua habilidade exclusiva de monitorar
constantemente o ar e direcionar os sinais de Wi-Fi
junto às interferências em tempo real, o sistema de
WLAN Ruckus ZoneFlex oferece um desempenho
sem igual, igual ao com fio, adequado para informações de importância crítica de EMR e dispositivos de voz habilitados para uso sem fio, a uma
fração do custo dos sistemas da concorrência.

Ruckus Smart Wi-Fi adapta automaticamente os sinais de Wi-Fi
dentro de um ambiente de RF adverso e em constante mudança

O RUCKUS SMART WI-FI OFERECE
DESEMPENHO MAIS CONSISTENTE
EM DISTÂNCIAS MAIORES

“Antes da implantação do ZoneFlex,

tínhamos médicos sempre reclamando de
conexões caídas e de serviço Wi-Fi de má
qualidade. Descobrimos que as interferências
eletromagnéticas intermitentes da tomografia
axial computadorizada, ressonância magnéticos
e outros equipamentos radiológicos estavam
acabando com nossa rede. Após a implantação
do Ruckus, que integra a tecnologia de antena
adaptável e rejeição ativa às interferências,
essas chamadas desapareceram e temos visto
uma redução de 90% na entrada de pedidos de
suporte para Wi-Fi em nosso help-desk.”

Ruckus Smart Wi-Fi X Alternativas
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Diretor de TI
Grove Hill Medical Centers

38
m

38
m
AP
upstairs

125-150 Mbps
Fonte: Cliente Ruckus

SEGURANÇA FORTE E SIMPLES DE ADMINISTRAR
As instituições médicas precisam de uma forte segurança
para atender às regulamentações da HIPAA. IAlém de
oferecer suporte à estrutura de segurança do padrão
802.1X, a tecnologia patenteada Dynamic Pre-Shared Keys
elimina a complexidade automatizando o processo de
configuração do cliente sem fio e instalando a chave de
criptograf ia em cada laptop. WLANs convidadas podem
ser criadas sem a necessidade de configurações especiais
de autenticação e de criptografia nos dispositivos clientes
e podem ser bloqueadas para não terem acesso a algumas
ou todas as subredes conectadas pelo ZoneDirector e seus
pontos de acesso gerenciados.
Os arranjos de antena inteligente patenteados em qualquer ponto de
acesso oferecem mais alcance e conexões de Wi-Fi mais confiáveis,
exigindo menos APs do que as alternativas da concorrência.

AP
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100-125 Mbps

75-100 Mbps

Local do teste: Prédio comercial no Canadá

35-75 Mbps

AP no piso superior

“A tecnologia sem fio não é mais uma tecnologia apenas conveniente Sara os hospitais, ela se tornou uma ne-

cessidade absoluta. Com o Ruckus ZoneFlex, descobrimos um sistema sem fio que consegue oferecer confiabilidade consistente e de alta velocidade, como se fosse de uma rede com fio, assim como cobertura completa
para todos os cantos de nossas instalações.“
BARRY RUDD, Diretor de TI

PAINEL INSTANTÂNEO E FÁCIL DE IMPLEMENTAR
PARA A CONDIÇÃO DO SISTEMA WLAN
Com orçamento limitado e equipe de TI reduzida, as
instituições médicas precisam de uma abordagem
mais simples para poder implantar uma rede Wi-Fi
completa. Os administradores conseguem configurar
uma rede WLAN Ruckus inteira em minutos para um
sistema comum, com o uso de um assistente intuitivo,
do tipo apontar e clicar. No painel, os administradores
conseguem rápida e facilmente detalhar até APs e
clientes específicos para testar a conectividade WiFi e executar diversas tarefas de monitoramento e
configuração.

A RUCKUS OFERECEOS 10
IMPERTIVOSem Wi-Fi
PARA O SETOR DE
ASSISTÊNCIA MÉDICA

1. Melhor cobertura Wi-Fi / Sem dead spots
Melhoria na cobertura de duas a quatro vezes
por meio de um arranjo de antenas integrado
de longo alcance e alto ganho

2. Conectividade cliente móvel e estável

Sinais direcionados de alto ganho e direcionamento adaptável de feixes evitam interferências e direcionam as transmissões para os
caminhos com melhor desempenho

3. O mais alto desempenho de Wi-Fi no alcance
Diversidade massiva de antenas e fedback
garantem taxas de dados consistentes para as
estações finais

4. Suporte a multimídia

A diminuição automática das interferências garante streamings de vídeo IP constantes e voz
para aplicações, tais como displays de informações

5. Conformidade de segurança com a HIPAA
Suporte ao padrão 802.1X, geração e instalação automáticas de chaves de criptografia
exclusivas por usuário (Dynamic PSK) oferecem
conformidade com a HIPAA

O sistema WLAN Ruckus ZoneFlex direciona os sinais de Wi-Fi em meio
às interferências, minimizando a perda de pacotes, a latência e o retardo.

RASTREAMENTO DE LOCAL EM TEMPO REAL PARA GERENCIAMENTO DE ATIVOS E CUIDADO CONTEXTUAL
A equipe de TI pode implementar facilmente o RTLS
para rastrear e controlar ativos valiosos para reduzir
roubos e melhor gerenciar a utilização de ativos, assim
como localizar os clínicos mais qualificados nas proximidades de um evento com um paciente. A Ruckus
trabalha com fornecedores líderes de RTLS para
desenvolver e fazer a interface com seus mecanismos
locais para receber informações do sistema WLAN da
Ruckus, invocar seus recursos apenas marcando uma
caixa de seleção no Ruckus ZoneDirector durante o
processo de provisionamento.

6.

Rede para convidados elegante e simplificada
WLAN separada oferece conectividade à Internet para pacientes e convidados

7. Sem novos cabeamentos

O mesh smart Wi-Fi confiável e totalmente
adaptável dispensa cabear a cada AP

8.

Opções de instalação flexíveis
Instale APs com ou sem controlador, instale
controladores no local ou remotamente

9.

Rastreamento de localização em tempo real
Caixa de seleção no provisionamento do
ZoneDirector para passar informações para
aplicativos locais

10. Fácil de configurar e de instalar

U gráfica com comandos de apontar e clicar de
fácil entendimento

As empresas INTELIGENTES estão escolhendo
as SOLUÇÕES smart wi-fi Ruckus PARA
RESOLVER seus desafios
Problema

Solução Ruckus Smart Wi-Fi

Cobertura
pontual

O sistema de antenas inteligentes de alto ganho
estende os sinais de Wi-Fi duas a quatro vezes
mais longe, exigindo menos APs por hospitall

Conectividade
Wi-Fi instável

O arranjo patenteado de antenas inteligentes
forma dinamicamente seus feixes em clientes
em roaming, garantindo conectividade estável
e diminuindo a perda de pacotes para obter o
mais alto desempenho

Sem suporte à
multimídia

Fornece a até 32 redes WLAN discretas
que podem ser usadas para suporte simultâneo
Vídeo baseado em IP, voz e aplicativos EMR

Segurança
insuficiente

Mecanismos avançados de segurança necessários para conformidade com a HIPAA

Rede para
convidados

A unidade intuitiva e baseada em navegador permite à recepção gerar um passe Wi-Fi para convidados, exclusivo e temporizado, em menos de 60
segundos, para visitantes de salas de espera

Muitos APs para
gerenciar

Requer um terço ou metade do número de APs
em relação aos produtos Wi-Fi convencionais
omnidirecionais

Estende o Wi-Fi a
áreas sem
Ethernet

Oferece malha para APs internos e externos, o que
permite que os sinais de Wi-Fi sejam ampliados
sem quedas de Ethernet e gerenciados remotamente e de forma centralizada pelo ZoneDirector

Instalação e
gerenciamento
complexos

Configuração da WLAN em minutos; APs
autoconfigurados por meio da descoberta
automática do controlador; arquitetura de
encaminhamento distribuído que permite
que um único NOC com localização central
gerencie uma infraestrutura de Wi¬Fi de todo
um complexo médico sem ficar no caminho
de dados

estamos SENTINDO O RECONHECIMENTO vindo de
UMA LISTA DE RENOMADOS CLIENTES MUNDIAIS

EAST ORANGE
GENERAL HOSPITAL

M I D W E S T
SURGICAL HOSPITAL

S O U T H

F L O R I D A

MULTISPECIALTY
ASSOCIATES

Centre
Hospitalier
Meaux

A RUCKUS DOMINA OS SINAIS WI-FI
NO SATILLA MEDICAL CENTER
Localizado em Waycross, no estado da
Geórgia nos EUA, o Satilla Medical Center
é um hospital completo, que tem mais de
34.370 metros quadrados. O Satilla Regional Medical Center emprega mais de 1300
pessoas e tem mais de 150 leitos. O hospital possui dois prédios adjacentes — um
construído na década de 50 e outro mais
novo, construído em 2002.
O Satilla selecionou o sistema Smart WiFi 802.11n Ruckus ZoneFlex no hospital
principal, bem como para duas enfermarias
e centros de reabilitação que ele administra
na região. O Satilla estava pensando em
atualizar a rede com APs Cisco 1142 802.1
1n, mas determinou que precisaria de 115
APs e três controladores. O hospital também pensou no sistema Aruba, que exigiria
200 APs.
O Satilla instalou 65 pontos de acesso
internos 802.11n de banda dupla ZoneFlex
7962 e dois controladores ZoneDirector
3100. O hospital também planeja utilizar
a tecnologia smart wireless meshing da
Ruckus, que permite implantar mais APs
nas áreas em que o cabeamento Ethernet
não está disponível — como em salas de
treinamento e outras instalações médicas. O
sistema Ruckus ZoneFlex oferece conexão
sem completa e abrangente para todo o
hospital, para oferecer suporte a mais de
300 dispositivos habilitados para Wi-Fi e
uma ampla variedade de aplicações atuais e
futuras, como o Sistema de Informações de
Saúde MEDITECH, o sistema de medicação
no leito PatientSafe IntelliDOT, o Sistema de
Infusão Hospira Mednet, RTLS/RFID, smartfones e acesso Wi-Fi para convidados.

O RUCKUS SMART WI-fi oferece
As Opções de Instalação Mais Flexíveis para o setor de ASSISTÊNCIA MÉDICA
Acesso à Internet • Serviços multimídia • VoIP • Imagens médicas • Rede de
Streaming IPTV para Convidados • Administração da equipe • RTLS/RFID

Quartos
de pacientes
Consultórios
médicos

LAN1

LAN2

LAN3

Emergência
e
Cirurgia

R
Reabilitação

LAN4

Formação e direcionamento de feixe
patenteados que diminuem o retardo
para aplicativos EMR/HER

WLANs de convidados confiáveis e
simplificadas, sem configurações especiais
de dispositivos clientes

ZoneDir
3000 ector
ZoneDir
3000 ector

ZoneDirector
3XXX or 1XXX
FlexMaster EMS

Arranjos de antenas inteligentes rejeitam
automaticamente interferências e penetram
obstáculos que outros Aps não conseguem

Controladores fora do datapath,
implantados dentro e fora do local
Gerenciamento de ponta a ponta unificado
de todo o sistema indoor/outdoor

P O R T I F Ó L I O

C O M P L E T O

PA R A

AS S I S T Ê N CI A
M É D I C A
Ruckus (Produtos realmente) Smart Wi-Fi

LAN1

LAN2

LAN3

LAN4

ZoneFlex 7962

ZoneFlex 7300

ZoneFlex 2942

ZoneFlex 7025

AP 802.11 n, banda dupla,
interno, com duas portas,
com arranjo de antenas
inteligentes integrado e
suporte a PoE (802.3af)

AP 802.1 1n, banda dupla
ou única, interno, com duas
portas, com arranjo de antenas inteligentes integrado e
suporte a PoE (802.3af)

IAP 802.11 b/banda banda única, interno, com
duas portas, com arranjo
de, antenas integrado e
suporte a PoE (802.3af)

802.11n interno
tomada de parede
com cinco portas
de Ethernet

ZoneFlex 7762

ZoneFlex 2741

ZoneFlex 7731

FlexMaster

AP 802.1 1n, banda
dupla, externo, com duas
portas, com arranjo de antenas integrado e suporte
a PoE (802.3at/af)

AP 802.11 b/g, banda
única, externo, com uma
porta, com arranjo de antenas inteligentes integrado
e suporte a PoE (802.3af)

Ponte de 5 GHz 802.1
1n, externa, de longo
alcance, ponto-a-ponto

Software de gerenciamento de sistema
Wi-Fi remoto baseado
em Linux

Controladores
ZoneDirector

ZoneSwitch 4000

Controladores de LAN
sem fio com suporte de
6 a 500 APs Ruckus

Comutadores Inteligentes de 2 Gigabits
Camada 12/24 portas
totalmente gerenciadas
com 802.3af/at PoE
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