Ekahau Survey para iPad
TM

A ferramenta para survey de Wi-Fi mais versátil

A primeira do seu tipo
O Ekahau Survey é a primeira ferramenta profissional de site survey de Wi-Fi para o iPad*. Mesmo sendo 70% mais
leve do que usar um notebook, ele ainda é repleto de recursos. Ele localiza automaticamente todos os pontos de
acesso próximos e os coloca em um mapa e fornece uma análise instantânea pós-survey com mapas de calor claros
e de fácil leitura. Emparelhado com o Ekahau Sidekick, ele fornece 8 horas de pesquisa contínua, mantendo sua
inspeção por mais tempo sem precisar recarregá-lo.
A solução é intuitiva e fácil de usar, qualquer pessoa de TI pode aprender a inspecionar em menos de 60 segundos.
Ao aproveitar o poder de uma tela sensível ao toque, você pode realizar site surveys facilmente e coletar dados
abrangentes de Wi-Fi e da análise de espectro. O Ekahau Survey mantém os dados do seu survey seguros usando o
recurso de salvamento e sincronização automáticos, e permite que você compartilhe rapidamente os resultados com
usuários experientes para uma análise avançada, solução de problemas e relatórios detalhados.

Veja por si mesmo porque o Ekahau Survey para iPad é a ferramenta
de site survey de Wi-Fi profissional mais fácil do mercado.
Interface sensível ao toque
simples e fácil de navegar
Aplicativo para iPad
ultraleve
Combinado com o Ekahau
Sidekick® para inspeções
sem interrupções durante
todo o dia
Salve e sincronize arquivos
de projeto sem problemas
com a integração com o
Ekahau Cloud

l3software.com/ekahau

Análise por mapa de calor
de cobertura,
interferência e
conectividade
Compatível com todos os
iPads que rodam com
iOS12, o iPad Pro é
recomendado para um
desempenho ideal
Colabore em projetos
remotamente em tempo
quase real

Recursos do Ekahau Survey
Site Survey
Realize site surveys 802.11a/b/g/n/ac/ax
operados por toque
Testes ativos e passivos simultâneos
Pontos de acesso localizados automaticamente
durante o survey
Faça anotações em plantas baixas com texto,
fotos e desenhos usando a câmera embutida do
iPad
Importe projetos do Ekahau Pro
Integração Ekahau Cloud e Ekahau Sidekick para
economia automática

Visualização em mapa, análise de cobertura
Análise de rede em ponto

Mapas de calor por AP

•
•
•
•
•

Seletor de SSID - visualize mapas de
calor com base no SSID selecionado

Força de sinal
Força de sinal (2º mais forte)
Sobreposição de canais
Tempo de ida e volta
Ruído

Veja o layout da sua infraestrutura Wi-Fi

Requisitos
Apple iPad (iOS 12 ou mais recente)
Modelos de iPad compatíveis:
•
•
•
•
•
•
•

IPad Pro de 12,9 polegadas (1ª, 2ª e
3ª geração)
IPad Pro de 11 polegadas
IPad Pro de 10,5 polegadas
IPad Pro de 9,7 polegadas
IPad (5ª geração)
IPad Air e iPad Air 2
IPad mini 2, 3 e 4

Ekahau Sidekick
Mais informações: sidekick.ekahau.com,
Ekahau Pro e Ekahau Cloud

*iPad Pro recomendado para um desempenho ideal
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