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Ethernet/IP vállalati hálózatok mérése – termék portfólió
Hordozható hálózati teszterek, analizátorok
Vezetékes megoldások

Vezeték nélküli megoldások

LinkSprinter

LinkRunner AT

LinkRunner G2

LinkRunner 10G

EtherScope nXG

AirCheck G2

Végponti ellenőrzés 10s alatt. Ideális
terepi/helpdesk megoldás technikusoknak

Kapcsolódás és szolgáltatások
ellenőrzése réz és optikai végponton ,
30W-os PoE teszt 10s alatt

Átfogó Ethernet/IP végponti diagnosztika rézen és optikán a 4-érpáras
PoE és Android alkalmazások
erejével

Multi-Gig (1/2.5/5/10G) kapcsolatok
L1-L7 vizsgálata és QoS paraméterek
ellenőrzése

Vezetékes és vezeték nélküli
hálózatok ellenőrzése, eszközök és
forgalom vizsgálata WiFi site survey,
SLA mérés, Android üzemeltető
alkalmazások

Vezeték nélküli hálózati kapcsolat
ellenőrzése, Jó/Rossz minősítés
RF közeg hibáinak felderítése, teljesítmény vizsgálat, WiFi site survey

https://www.equicom.hu/linkrunnerat

https://www.equicom.hu/linkrunnerg2

https://www.equicom.hu/linkrunner10g

https://www.equicom.hu/etherscope-nxg/

https://www.equicom.hu/aircheckg2

https://www.equicom.hu/linksprinter

Professzionális megoldások vezetékes és vezeték nélküli vállalati hálózatok tervezéséhez, kivitelezéséhez és üzemeltetéséhez az alapvető végponti
tesztektől a hálózati teljesítmény ellenőrzésén keresztül egészen a szolgáltatások és adatforgalom vizsgálatáig.
Szoftveres megoldások Wi-Fi hálózatokhoz
Wi-Fi tervezés és telepítés

Wi-Fi üzemeltetés

AirMagnet Planner/Survey Pro

AirMagnet Spectrum XT

AirMagnet WiFi Anylizer Pro

802.11a/b/g/n/ac/ax hálózatok tervezése, telepítése és időszakos felmérése.
Teljesítmény vizsgálat, szimuláció, eredmény kiértékelés és dokumentálás

RF környezet mélyebb analízise, hibafelderítés proaktív jelleggel. WiFi
működését befolyásoló rádiós zavarok mértékének, forrásának azonosítása

WiFi hálózat elemeinek, forgalmának monitorozása, analízise valós időben.
Megfelelőségi vizsgálat, problémák azonosítása kliens szemszögből.

https://www.equicom.hu/survey

https://www.equicom.hu/spectrumxt

https://www.equicom.hu/wifianalyzer
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Ethernet/IP vállalati hálózatok mérése – termékválasztási segédlet
Vezetékes
megoldások

Réz
Optika
Wi-Fi teszt
PoE detektálás
PoE terhelés teszt
Gateway, DHCP,
DNS, IP
Teljesítmény
teszt
Kábelteszt szakadás, rövidzár,
hossz
Vezetéktérkép és
hanggenerálás
Hálózati leltár
Packet capture
Távvezérlés

LinkRunner
10G

EtherScope
nXG

Vezeték nélküli
megoldások

10/100/1000 Mbps 10/100/1000 Mbps 10/100/1000 Mbps

10/100 Mbps
1/2.5/5/10 Gbps

10/100 Mbps
1/2.5/5/10 Gbps

1 Gbps

1/10 Gbps

1/10 Gbps

l

l

Ethernet port
802.11a/b/g/n/ac
802.11ax
támogatás
Kapcsolódás,
roaming teszt
RF forgalmi
statisztika
SSID, AP, kliens
felfedezés
Interferencia forrás azonosítás
Packet capture
Csomag analízis
AP és kliens
lokalizálás
iPerf mérés
Voice over Wi-Fi
analízis
AirWise kiértékelő
Átfogó Wi-Fi spektrum analízis
Wi-Fi hőtérkép

LinkSprinter

l

1 IP eszköz

l

LinkRunner
AT

LinkRunner
G2

1 Gbps

l

l

l

l

> 30W

> 90W

> 90W

> 90W

10 IP eszköz

nincs IP limit

nincs IP limit

nincs IP limit

1 Gbps loopback

>= 10Gbps
aszimmetrikus
távolvégi

>= 10Gbps
aszimmetrikus

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Android app

l

l

Az AllyCare, mint kiterjesztett terméktámogatási
konstrukció (formálisan Gold Support) garantálja a
fenti termékek naprakészségét, a magas szintű technikai tanácsadást, amivel minimalizálható a leállás és
biztosítható befektetés rövid megtérülése.

Mit tartalmaz a Gold Support?
z szoftver frissítések
z kiemelt műszaki támogatás
z ingyenes javítás
z képzési programok
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EtherScope
nXG

AirCheck
G2

WiFi Analyzer

Survey PRO

Spectrum XT

l

l

l

l

l

l

802.11ac wave 2

l

l

l

l

l

l

24 óra

45 s

24 óra

BSSID is

l

l

SSID és AP

l

l

opcionális

opcionális

l

l

l

l

opcionális

l
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l
l

l

l

https://www.equicom.hu/netally/

