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Bezpłatne zarządzanie z chmury 

 

 

Zarządzanie w chmurze bez dodatkowych opłat licencyjnych jest możliwe! 

Zyxel Communications prezentuje najnowszą wersję systemu Nebula klasy 

enterprise, która umożliwi małym i średnim firmom łatwe wdrożenie sieci 

opartej na chmurze. 

 
Rodzina Nebula składa się aktualnie z 16 produktów i jest ciągle rozwijana, 

dzięki temu doskonale dopasuje się do każdego rodzaju instalacji. 

 

Zaprezentowana w roku 2016 Nebula jest rozwiązaniem do zarządzania siecią 

komputerową, opartym na technologii chmury. Dzięki niemu można centralnie 

i zdalnie zarządzać sieciami kablowymi i bezprzewodowymi oraz urządzeniami 

zabezpieczającymi z poziomu jednego panelu zarządzania. Liczba 

kompatybilnych urządzeń aktualnie obejmuje 16 produktów: osiem punktów 

dostępowych, pięć przełączników oraz trzy bramy zabezpieczające. 

Koniec rocznych opłat licencyjnych  

Od czasu premiery systemu Nebula zaobserwowaliśmy, że wiele mniejszych firm 

niechętnie przenosi zarządzanie do chmury - komentuje Norbert Ogłoziński, 

Country Sales Manager w firmie Zyxel Communications. Przyczyną były obawy 

przed dodatkowymi kosztami związanymi z zakupem nowych urządzeń. Aby 

móc nimi zarządzać poprzez chmurę, klienci musieli ponosić coroczne koszty 

licencyjne. Połączenie bezpłatnej licencji z wygodą kompatybilnych rozwiązań 

https://www.zyxel.com/homepage.shtml
https://www.zyxel.com/solutions/Nebula-Commercial-Cloud-Networking-Solution-20161018-771782.shtml?t=c
https://www.zyxel.com/solutions/Nebula-Commercial-Cloud-Networking-Solution-20161018-771782.shtml?t=c
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sprzętowych całkowicie rozwiązuje ten problem.  

Wersja darmowa Nebuli posiada bogaty zestaw funkcji i narzędzi do 

zarządzania siecią oraz analizowania jej pracy, a także szczegółowe statystyki 

ruchu. Wszystkie działania można wykonać z panelu zarządzania Nebula 

Control Center (NCC).  

Dla administratorów dedykowana jest licencja profesjonalna. Umożliwia ona 

badanie topologii sieci, pogląd oraz udostępnianie zaawansowanych 

raportów, edycję logów, a także korzystanie z fachowej pomocy technicznej 

online, bezpośrednio przez platformę NCC. Szeroka gama rozbudowanych  

i nowoczesnych funkcji, takich jak klonowanie konfiguracji czy topologia VPN, 

zostanie uruchomiona w najbliższym czasie. 

Zoptymalizowany interfejs  

Przejrzysty wygląd platformy NCC oraz dwuetapowa autoryzacja pozwala 

użytkownikom w łatwy sposób zalogować się do systemu. Dla klientów, którzy 

korzystają z systemu po raz pierwszy przygotowany został tutorial. 

Dzięki asystentowi konfiguracji dostęp do sieci bezprzewodowej dla gości, 

dodanie urządzeń czy rozpoczęcie zarządzania siecią, zajmie zaledwie kilku 

minut. Nowoczesny panel umożliwia podgląd wszystkich użytkowników sieci 

oraz punktów dostępowych. 

Nowy zestaw zabezpieczeń  

Modernizacja systemu Nebula objęła nie tylko konfigurację i zarządzanie. 

Najnowszy zestaw zabezpieczeń oferuje także trzywarstwową ochronę sieci. 

Dostępny jest wraz z bezpłatną roczną licencją do każdej nowej bramy 

zabezpieczającej Nebula oraz jako darmowa aktualizacja dla obecnych 

użytkowników usług IDP 

Pierwszą warstwą ochrony jest system IDP (Intrusion Detection and Prevention), 

czyli ochrona przed próbami włamania do sieci. IDP ogranicza i blokuje 

aplikacje, aby zwiększyć produktywność i przepustowość sieci. Druga opcja  

to filtrowanie treści, które obejmuje domeny URL i HTTPS oraz chroni przed 

dostępem do podejrzanych i niewłaściwych stron. Trzecia ochrona to system 

antywirusowy zabezpieczający przed złośliwym oprogramowaniem. 

https://www.zyxel.com/pl/pl/products_services/Cloud-Managed-Security-Gateways-Nebula-Cloud-Managed-Security-Gateways/
https://www.zyxel.com/pl/pl/products_services/Cloud-Managed-Security-Gateways-Nebula-Cloud-Managed-Security-Gateways/
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Aktualizacja Nebula pojawiła się po prezentacji najnowszego kompatybilnego 

urządzenia Zyxel: punktu dostępowego NWA1302-AC.  

Nowa wersja systemu Nebula jest już dostępna!  

Dowiedz się więcej i wypróbuj: 

https://www.zyxel.com/nebula 

O Zyxel Communications 

Zyxel Communications już od prawie 30 lat łączy ludzi, koncentrując się na wdrażaniu innowacyjnych 

rozwiązań dla swoich klientów. Nasze możliwości adaptacji oraz innowacyjne technologie sieciowe 

czynią nas liderami komunikacji dla firm telekomunikacyjnych, dostawców usług, klientów biznesowych  

i użytkowników domowych. 

• 1500+ współpracowników na całym świecie 

• 100 milionów urządzeń łączących na globalną skalę 

• Ponad 700,000 firm pracujących lepiej, dzięki produktom marki Zyxel 

• Obecność na 150 światowych rynkach 

Obecnie, Zyxel Communications tworząc sieci przyszłości, uwalnia potencjał i spełnia wymagania 

nowoczesnych miejsc pracy – wspierając ludzi w biurze, codziennym życiu i w czasie wolnym. 

ZYXEL – Twój sieciowy sojusznik 

Dołącz do nas na Facebooku i LinkedIn! 

Biuro prasowe 

Agnieszka Kowalczyk | Neuron Agencja PR | a.kowalczyk@neuron.pl | tel. 535 357 162 

Marta Adamska | Neuron Agencja PR | m.adamska@neuron.pl | tel. 535 352 423 

 

 

https://www.zyxel.com/pl/pl/products_services/802-11ac-Wall-Plate-PoE-Access-Point-NWA1302-AC/overview
https://www.zyxel.com/nebula
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