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Profesjonalna sieć bezprzewodowa
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Rozwiązania „domowe” ?

• Problemy konfiguracji

- Konfiguracja osobno każdego      

punktu dostępowego

•Monitorowanie

- Brak możliwości monitorowania

działania sieci

- Brak statystyk działania sieci w czasie 

rzeczywistym – utrudnione znalezienie 

przyczyny problemu

• Bezpieczeństwo

- Słabe zabezpieczenia

- Brak kontroli dostępu dla gości

•Wydajność

- Obsługa niewielu urządzeń

w jednym czasie

- Niższa wydajność przy wielu 

podłączonych urządzeniach



Wyzwania

Bezpieczeństwo

Wydajność

Zarządzanie i obsługa



Centralne zarządzanie setkami Punktów Dostępowych

- Jednoczesne zarządzanie wieloma AP

-Centralne monitorowanie sieci w czasie 

rzeczywistym

Pewne Wi-Fi

- Wysoka wydajność i silny sygnał, stabilność

-Roaming, mobilność podłączonych urządzeń

Zaawansowane systemy zabezpieczeń

- Wysokie bezpieczeństwo i szerokie 

możliwości autentykacji

- Kontrola dostępu gości

- Portal dla użytkowników

Profesjonalna sieć bezprzewodowa



Software
EAP Controller

Hardware
Kontroler AC50 i AC500

Punkty dostępowe z serii
EAP

Punkty dostępowe z serii
CAP

Profesjonalna sieć bezprzewodowa



Centralne zarządzanie – EAP Controller

• Darmowy, łatwy w obsłudze

• Obsługuje do 500 Access Pointów

• Statystyki w czasie rzeczywistym

Centralne zarządzanie – Kontroler sprzętowy

• Obsługa do 50 lub 500 Access Pointów

• Montaż w szafie RACK

• Statystyki w czasie rzeczywistym

• Captive portal, OneKey Online, 
funkcja uwierzytelniania gości

• Captive portal, OneKey Online, funkcja uwierzytelniania gości



Szeroki wybór urządzeń

Na suficie / na ścianie W ścianie Na słupie / na ścianie



Przykładowa topologia sieci



SSID - VLAN

Bezpieczeństwo – VLAN, izolacja sieci, izolacja klientów

Bezprzewodowe punkty dostępowe
Sieć bezprzewodowa dla gości

JetStream 24 ports Gigabit T1600G-28TS
(TL-SG2424)

INTERNET

SALA A

Sekretariat / Administracja

JetStream 48 port Gigabit PoE+
T1600G-52PS

KOMUNIKACJA 
ZABLOKOWANA

KOMUNIKACJA 
ZABLOKOWANA



• Captive Portal – skuteczne zarządzanie dostępem gościa

Captive portal to strona powitalna ukazująca się przed otrzymaniem 

przez Gościa dostępu do Internetu

Wiele metod autoryzacji:

✓Brak autoryzacji - otwarte

✓Proste hasło

✓Hotspot

✓Zewnętrzny serwer RADIUS

Centralne zarządzanie urządzeniami



Hotspot

- Tworzy różne konta dla tymczasowych użytkowników

- Łatwość wydrukowania i przekazania niezbędnych informacji

- Możliwość ustalenia liczby voucherów i czasu ich aktywności

Utwórz konta Opublikuj konta

Utwórz i wydrukuj informacje o 
tymczasowych kontach dla 

użytkowników

Przekaż gościom ich 
konta

Dostęp do 
Internetu

Wpisz otrzymany login
Uzyskaj dostęp do 

Internetu

Captive Portal – skuteczne zarządzanie dostępem gościa



Power over Ethernet



Przełączniki dopasowane do potrzeb

Szerokie portfolio urządzeń
- Od prostych, niezarządzalnych urządzeń po 
zaawansowane przełączniki L3

Gwarancja 5 lat lub Limited Lifetime

Wydajność za przystępną cenę

Przełączniki PoE – możliwość jednoczesnego zasilenia 
oraz przesyłu danych do takich urządzeń jak telefony 
IP, kamery IP, punkty dostępowe



Zastosowanie

Przykłady zastosowania

Przykładowa topologia sieci przy użyciu przełączników Gigabit oraz 10G

Router/brama

Drukarki

T1700G-28TQ

Serwerownia

Serwer 
NAS

CCTV

Grupa robocza

T1700X-16TS

TL-SG108PE
PoE

Bezprzewodowe 
punkty 

dostępowe

Przełącznik 10G do szybkich połączeń

Przełącznik 1G/10G – L2



Co od Nas ?

Wsparcie techniczne przy projekcie sieci



Co od Nas ?



Marek Stępień

Account Manager

tel:  505 651 159

e-mai: marek.stepien@tp-link.com

Dziękuję


