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Bộ sản phẩm AirMagnet của Fluke Networks đã được Frost & Sullivan trao thưởng là
giải pháp đi đầu về thiết kế, triển khai và giám sát cho các kết nối 802.11ac. Giải
thưởng này công nhận những giá trị do AirMagnet mang lại cho các công ty trong
việc hỗ trợ thiết kế, triển khai và khắc phục sự cố cho toàn bộ vòng đời hệ thống
mạng không dây khi chuyển sang 802.11ac.

  

Khi doanh nghiệp ngày càng phụ thuộc vào Wi-Fi, phải đối mặt với nhu cầu băng
thông và công suất cao, việc chuyển sang kết nối 802.11ac là cần thiết để đảm bảo
hiệu suất, công suất và độ tin cậy cho hệ thống. AirMagnets là giải pháp hoàn thiện
đầu tiên cho phép thiết kế, triển khai và khắc phục sự cố kết nối 802.11ac chính
xác, nhanh chóng với hiệu quả chi phí tối ưu.

  

AirMagnet Survey PRO là giải pháp thiết kế mạng không dây và khảo sát web chính
xác nhất của ngành công nghiệp, bao gồm các chức năng 802.11ac giúp đội ngũ
CNTT kết nối cơ sở hạ tầng không dây mới vào hệ thống mạng WLAN hiện có mà
không cần triển khai-và-thay thế theo kiểu 1-đổi-1. AirMagnet Survey PRO cũng cho
phép người dùng triển khai và chứng nhận 802.11ac dựa trên đo lường hiệu suất
thực tế bằng cách sử dụng bộ chuyển đổi 802.11ac.

  

AirMagnet WiFi Analyzer PRO là giải pháp hàng đầu xử lý sự cố điện thoại di động,
hỗ trợ phân tích và kiểm toán các mạng Wi-Fi, cho phép nắm bắt và phân tích lưu
lượng truy cập mạng 3x3 802.11ac, giúp đội ngũ CNTT giải quyết sự cố mạng
802.11ac hiệu quả ngay lần đầu tiên, tránh lặp lại lỗi gây tốn kém và quan trọng
hơn, giúp giảm thiểu thời gian chết.

  

  

Mỗi năm, Frost & Sullivan đều trao thưởng cho những tổ chức có thành tích xuất sắc
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trong việc triển khai các chiến lược chủ động, mang lại giá trị và nâng cao lợi nhuận
cho khách hàng sử dụng dịch vụ hoặc sản phẩm trong các lĩnh vực đổi mới công
nghệ, dịch vụ khách hàng và phát triển sản phẩm chiến lược. Các nhà phân tích so
sánh ứng cử viên dựa theo phân khúc thị trường và tiến hành công nhận thông qua
phỏng vấn sâu, phân tích và nghiên cứu thứ cấp nhằm xác định đơn vị nào có giải
pháp triển khai tốt nhất trong ngành công nghiệp.

  

Nguồn FlukeNetworks
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