
Dzisiejsze zapotrzebowanie na łączność 
Wi-Fi wymaga wielogigabitowej 
wydajności oraz stałej łączności, 
niezależnie od tego, w którym miejscu na 
obszarze pokrycia siecią aktualnie  
znajduje się urządzenie końcowe. Co 
więcej, rozwiązania dla małych i średnich 
firm w zakresie bezprzewodowych sieci 
lokalnych (WLAN) muszą uwzględniać 
potrzeby zróżnicowanej grupy klientów, 

Przewodnik 
po rozwiązaniach 
bezprzewodowych dla 
małych i średnich firm

Jakie rozwiązania oferuje NETGEAR?
Jako wiodący dostawca rozwiązań sieciowych dla małych i średnich firm NETGEAR oferuje kompleksowe portfolio 
urządzeń pozwalających efektywnie wdrożyć technologię Wi-Fi 6 i 6E - punkty dostępowe, przełączniki wielogigabitowe 
oraz oprogramowanie do zdalnego zarządzania.  

potrzeby zróżnicowanej grupy klientów, 
rosnącą liczbę urządzeń, a także aplikacji 
wymagających jak najmniejszych opóźnień 
np. w systemach ujednoliconej 
komunikacji czy strumieniowania wideo. 
Aby sprostać tym wymaganiom, należy 
rozważyć wdrożenie WiFi 6 lub 6E. Z kolei 
bez odpowiednich punktów dostępowych, 
przełączników gigabitowych i narzędzi do 
zarządzania wdrożenie i utrzymanie sieci

WLAN  w technologii Wi-Fi 6 i 6E będzie 
wyjątkowo trudne. Zastosowanie narzędzi 
do zdalnego zarządzania z pojedynczym 
panelem administracyjnym (ang. single-
pane-of-glass) zwiększa zadowolenie 
Klientów i zapewnia stały przychód ze 
sprzedaży usług wsparcia użytkowników 
biznesowych. 

NETGEAR oferuje punkty dostępowe w najnowszym standardzie WiFi (6 i 6E) zaprojektowane z myślą o małych i średnich firmach, 
zapewniające doskonałą wydajność, niezawodność i bezpieczeństwo - w cenach, jakich firmy oczekują. Szeroki wachlarz urządzeń różnego 
typu pozwala wybrać optymalne rozwiązanie w zakresie funkcjonalności, pokrycia siecią, a także zasilania podłączonych urządzeń w 
technologii PoE, unikając dodatkowego okablowania. 

Możliwość zdalnego zarządzania i monitorowania punktów dostępowych poprzez oprogramowanie NETGEAR Insight to także szereg 
korzyści zarówno dla firm, jak i dostawców usług zarządzanych (ang. Managed Service Providers - MSPs).  

WAX610
Przepustowość WiFi*: 1.8Gbps  

Dwuzakresowe WiFi 6 
Ethernet Backhaul: 1 x  2.5GbE

WAX615
Przepustowość WiFi*: 3.0Gbps 

Dwuzakresowe WiFi 6
Ethernet Backhaul: 1 x  2.5GbE  

WAX620
Przepustowość WiFi*: 3.6Gbps 

Dwuzakresowe WiFi 6
Ethernet Backhaul: 1 x  2.5GbE  

WAX630
Przepustowość WiFi*: 6.0Gbps 

Trzyzakresowe WiFi 6
Ethernet Backhaul: 1 x  2.5GbE 

1 x  GbE 

WAX630E
Przepustowość WiFi*: 7.8Gbps 

Trzyzakresowe WiFi 6E
Ethernet Backhaul: 1 x  2.5GbE 

1 x  GbE 

WAX610Y
Przepustowość WiFi*: 1.8Gbps 

Dwuzakresowe WiFi 6
Ethernet Backhaul: 1 x  2.5GbE 
Zewnętrzny punkt dostępowy

Bezprzewodowe punkty dostępowe zarządzane w systemie Insight 

* Teoretyczna i zagregowana przepustowość WiFi w optymalnych warunkach środowiskowych.



Wielogigabitowe przełączniki firmy NETGEAR zostały zaprojektowane tak, aby sprostać wymaganiom małych i średnich firm. Stanowią one 
doskonałe uzupełnienie bezprzewodowych punktów dostępowych WiFi 6 i 6E. W zależności od modelu przełączniki obsługują różne 
prędkości do 10 Gb/s, a optymalna prędkość dla każdego podłączonego urządzenia jest automatycznie wykrywana i optymalizowana, bez 
konieczności ręcznej konfiguracji i zarządzania. Oprócz wielu opcji prędkości portfolio przełączników oferuje również wybór portów: bez PoE, 
z PoE+ lub z PoE++, które jest obecnie najwyższym standardem PoE, obsługującym do 90W na port.

MS108UP
8-portowy, wielogigabitowy (2.5G) 

przełącznik niezarządzalny 
Ultra60 PoE++ Ethernet 

MS108EUP
8-portowy, wielogigabitowy (2.5G) 

przełącznik Ultra60 PoE++ Ethernet Plus 

MS510TXM
8-portowy, wielogigabitowy (4x 2.5G +

4x10G) przełącznik Ethernet Smart
Switch z 2 portami SFP+ 

MS510TXUP
8-portowy, wielogigabitowy

(4x 2.5G + 4x10G) 
przełącznik Ethernet Smart Switch 
Ultra60 PoE++ z 2 portami SFP+ 

Zdalne zarządzanie w chmurze przez Insight

Wielogigabitowe przełączniki Ethernet

Korzyści:

• Sprawdzony model oparty na usługach - firmy mogą skupić się na 
własnej działalności i rentowności.

• Dostawcy przejmują zarządzanie sprzętem i usługami dla swoich 
Klientów.

• Automatyzacja prostych zadań o niewielkiej wartości biznesowej 
pozwala zwiększyć wydajność i skupić się na rozwoju bardziej 
rentownych obszarów. 

• Proaktywne reagowanie dostawców na potrzeby i problemy 
sieciowe swoich Klientów przekłada się na ich zwiększoną 
satysfakcję i retencję. 

Oprogramowanie do zdalnego zarządzania NETGEAR Insight oferuje doskonały zestaw narzędzi, który pomaga firmom zwiększyć wydajność 
wielu codziennych zadań związanych z obsługą sieci. Dostawcy usług zarządzanych docenią możliwość zaoferowania swoim Klientom 
dostępu do usługi zarządzania, generując tym samym cykliczny przychód.

Usługi projektowania sieci bezprzewodowych

NETGEAR oferuje usługi wsparcia projektowego pomagając swoim partnerom w procesie opracowywania i wdrażania infrastruktury 
bezprzewodowej. Dedykowany zespół projektowy Pro WiFi zapewnia bezpłatne doradztwo, szkolenia oraz wsparcie instalacyjne w zakresie 
sieci bezprzewodowych.  

Skontaktuj się z nami: sales_pl@netgear.com 

Aby uzyskać więcej informacji na temat wszystkich rozwiązań NETGEAR dla małych i średnich firm, odwiedź: netgear.pl/business.

Służymy bezpłatnym doradztwem - skontaktuj się ze swoim lokalnym opiekunem sprzedaży lub napisz do nas: sales_pl@netgear.com

mailto:ProWiFiDesign%40netgear.com?subject=Wireless%20Design%20Services
http://netgear.com/business
mailto:ProWiFiDesign%40netgear.com?subject=Free%20Consultation


Przykładowe wdrożenia 
Silverlake  Architekci 

Szkoła Podstawowa w Lincoln

Wymagania

• 800 - 1000 urządzeń końcowych

• 4 600 - 10 000 m2

• Pokrycie siecią wewnątrz i na zewnątrz 
budynku

Rozwiązanie

• 40 punktów dostępowych (WAX610Y, 
WAX620, WAX630, WAX630E)

• 8 przełączników PoE++ (MS510TXM, 
MS510TXUP)

• Lokalne i zdalne zarządzanie przez Insight 
Premium 

Korzyści

• Sieć szkieletowa10Gb/s oraz wielogigabitowa 
przepustowość do punktów dostępowych 
i urządzeń końcowych

• Lokalne i zdalne monitorowanie i zarządzanie 

Wymagania

• 200 - 300 urządzeń końcowych

• 2 800 - 4 600 m2

• Profesjonalna przestrzeń biurowa 

Rozwiązanie

• 15 punktów dostępowych (WAX615, WAX620)

• 4 przełączniki PoE++ (MS108EUP)

• Lokalne i zdalne zarządzanie przez Insight 
Premium 

Korzyści

• Wielogigabitowa przepustowość

• Lokalne i zdalne monitorowanie  i 
zarządzanie 



Przykładowe wdrożenia 
Dom Seniora Golden Pond  

Firma SimpleIT Solutions

Wymagania

• Wiele organizacji i lokalizacji

• całodobowy, zdalny dostęp i zarządzanie 
- 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku 

• Skalowalność rozwiązania

• Bezprzewodowe punkty dostępowe 
wewnątrz i na zewnątrz budynku

Rozwiązanie

• Punkty dostępowe zarządzane przez Insight 
(wszystkie modele serii WAX600)

• Przełączniki PoE++ zarządzane przez Insight 
(MS510TXM, MS510TXUP)

• System zarządzania Insight Pro

Korzyści

• Skalowalny model biznesowy oparty na usługach

• Zdalna obsługa, brak konieczności wizyty w miejscu 
instalacji

• Najnowsza technologia przełączników i Wi-Fi

Wymagania

• Wiele budynków, pięter, powierzchni o 
różnych funkcjach

• 4 000 - 12 100 m2

• Pokrycie siecią wewnątrz i na zewnątrz 
budynku

• Oddzielnie podsieci

Rozwiązanie

• 80 punktów dostępowych w wielu lokalizacjach 
(wszystkie modele serii WAX600)

• 12 przełączników PoE++ (MS510TXM, MS510TXUP)

• Insight Pro + wsparcie dostawcy usług zarządzanych

Korzyści

• Sieć światłowodowa10Gb/s wewnątrz budynków, sieć 
szkieletowa światłowodowa 10Gb/s na okablowaniu 
miedzianym

• Wielogigabitowa przepustowość do punktów 
dostępowych i urządzeń końcowych

• Całodobowe, profesjonalne wsparcie IT przez 7 dni w 
tygodniu, 365 dni w roku
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