Ekahau Connect

TM

Um pacote de soluções “All in One” para um Wi-Fi funcional
O Ekahau Connect é um
pacote de ferramentas de
Wi-Fi que permite a você e
sua equipe projetar, otimizar
e solucionar problemas de
qualquer rede Wi-Fi de
maneira prática e rápida.

Projete redes Wi-Fi confiáveis e
de alta capacidade

Analise e solucione problemas
de Wi-Fi em tempo real

Valide uma nova implantação de
Wi-Fi ou otimize uma rede Wi-Fi
existente

Ekahau Pro™
Ferramenta de padrão industrial para projetar, analisar, otimizar
e solucionar problemas de redes Wi-Fi
Recursos de nível profissional
combinados com facilidade de
uso sem precedentes

Suporta todos os pontos de acesso
Wi-Fi, milhares de antenas e todos
os padrões Wi-Fi, incluindo
802.11ax (Wi-Fi 6)

A nova interface de usuário
ultrarrápida funciona no macOS
e no Windows

Ekahau Sidekick™
Dispositivo de diagnóstico e medição de Wi-Fi preciso para todos os
profissionais
Dispositivo profissional “All-inOne” com dois rádios Wi-Fi e um
analisador de espectro para site
surveys e solução de problemas
de Wi-Fi profissionais
Operação “plug and play” no
iPad, macOS e Windows.
Precisão líder de mercado para o
espectro Wi-Fi de 2,4 e 5 GHz
com identificação de fontes de
interferência automatizada

l3software.com/ekahau

Sete antenas testadas em fábrica
dispostas na orientação ideal para
fornecer precisão de medição
correta e consistente
Duração da bateria de um dia
inteiro elimina a necessidade de
interromper o trabalho em locais
maiores para recarregar
dispositivos
Suporta todos os padrões Wi-Fi,
incluindo o novo 802.11ax (Wi-Fi 6)

Ekahau Connect

As soluções
obrigatórias para seu kit
de ferramentas Wi-Fi
Ekahau Survey™ para iPad
Primeira ferramenta profissional de site survey de Wi-Fi para iPad
Seja produtivo com mais rapidez
através de uma interface de
usuário poderosa, porém simples
de aprender

Localize automaticamente os
pontos de acesso detectados

Forneça análises instantâneas
pós-survey com mapas de calor
claros e de fácil leitura

Ekahau Capture™
Ferramenta de captura de pacotes fácil de usar
Facilita a captura rápida de
pacotes Wi-Fi com o hardware
Ekahau Sidekick para detectar
problemas complexos

Introduz uma captura
simultânea de pacotes de canal
duplo para diagnosticar
problemas difíceis, como
roaming entre APs

Ekahau Cloud™
Escolha um método de colaboração que funcione melhor para você
Permite a colaboração
simultânea entre os membros de
uma equipe no campo e entre o
campo e os especialistas no
escritório

Armazenamento local e surveys
simultâneos com várias pessoas
estão disponíveis com ou sem o
Ekahau Cloud

Mantém os arquivos do seu
projeto salvos em backup e
sincronizados em todos os
dispositivos e evita o retrabalho
caro, caso seu dispositivo seja
perdido ou danificado
macOS e iPad são marcas da Apple Inc.
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