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Számunkra a biztonság az első: az AirTight Networks 
nyújtja a világ legjobb vezeték nélküli behatolás-vé-
delmét. Az egyetlen erősen javasolt WIPS megoldás, 
amely a Gartner szerint rendre jobb az Aruba, Cisco, 
Meraki, Fluke vagy Motorola wifik biztonságánál. Sőt, 
az AirTight integrációjával más hálózatok is védhetők, 
így Aruba vagy Cisco hálózatát is biztonságossá teheti!

Többszintű felügyelet a felhőben
Az AirTight eszközök kizárólagos feladata a wifi. Nem 
vesz el processzoridőt a helyi naplózás, nincsen helyi 
webes kezelőfelületet, nem készülnek helyben grafiko-
nok és statisztikák. Minden elérhető erőforrás egyedül 
a minél jobb és biztonságosabb wifivel foglalkozik.
A felügyeletet, a jelentések készítését és minden más 
komplex feladatot az AirTight Cloud (vagy egy helyi 
AirTight szerver) látja el. A webes felületen keresztül a 
rendszergazda több szinten – öröklődő beállítások sze-
rint – akár több ezer AirTight eszközt is tud üzemeltetni. 
Például ha a legfelsőbb szinten beállít egy vendégháló-
zatot, akkor az mindegyik AirTight eszközön megjelenik.

www.airtightnetworks.hu

30-50 százalékkal kedvezőbb 
árak és korlátlan licencek
A legjobb biztonság nem jelenti a legmagasabb 
árat. AirTight wifit jelentősen kedvezőbb áron szerez-
het be, más vezető vállalati wifi gyártókhoz képest.
Eszközeink kontroller nélkül működnek és nincsenek 
licencek, opcionális előfizetések vagy rejtett költségek.

Inkább  bérelné? 
Kedvezményes havidíjak

Olcsóbban nem juthat vállalati wifihez: tisztán ope-
ratív költségként, fix havi bérleti díjért is teljes AirTight 
vállalati wifi rendszert vásárolhat.
Ráadásul a bérleti időszak lejártával eszközeit ingyene-
sen kicseréljük a legújabb hardvereinkre!

Közösségi wifivel keressen wifi hálózatán!
Még mindig a pincér adja meg a wifi jelszót? Az AirTight egy rend-
kívüli marketing eszközzé alakítja a wifit: a vendégek nem 
jelszóval, hanem Facebook, Twitter, Google, LinkedIn vagy más 
közösségi fiókjukkal tudnak a hálózathoz csatlakozni, így rögtön 
kedvelhetik a kereskedelmi vagy vendéglátó egység oldalát.
Az AirTight közösségi wifi napról napra több száz új rajongót ad: 
valódi, helyi, érdeklődő és a jövőben is mozgósítható követőket!


