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Zyxel prezentuje technologię Multy Plus, 

produkt dopasowany do potrzeb rozwijającego 

się rynku MŚP  

Zyxel Communications przedstawia Multy Plus, bezprzewodowe 

rozwiązanie w technologii mesh, które oferuje klientom MŚP lepszą 

jakość korzystania i obsługi sieci bezprzewodowych przy maksymalnej 

ochronie sieci firmowej dzięki wysokim standardom bezpieczeństwa. 

Jednocześnie zapewniona jest wygoda obsługi oraz bezpieczne 

zarządzanie siecią z dowolnego miejsca dzięki dostępowi przez 

aplikację mobilną.  

 

Multy Plus umożliwia w standardzie montaż na ścianie lub suficie, suficie 

podwieszanym oraz biurku na stylowej podstawce. 

– Małe firmy często korzystają z podstawowych urządzeń, które mają 

nieergonomiczne rozwiązania i rozczarowujące parametry –  mówi 

Norbert Ogłoziński, Country Sales Manager w firmie Zyxel 

Communications. – To rozwiązanie dalekie od optymalnego, ponieważ 

okablowanie takiej infrastruktury jest kosztowne, pracochłonne 

https://www.zyxel.com/pl/pl/homepage.shtml
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i kłopotliwe. A ze względu na skomplikowane interfejsy zarządzanie taką 

siecią może być utrudnione nawet dla specjalistów. 

Multy Plus wymaga mniejszego nakładu pracy oraz środków 

finansowych. Do stworzenia sieci wystarczy rozmieszczenie dwóch lub 

więcej punktów dostępowych na wyznaczonym obszarze pracy, bez 

konieczności ustanawiania połączeń kablowych. Obsługa interfejsu jest 

intuicyjna, dzięki czemu korzystanie z niego nie wymaga dużej wiedzy 

technicznej. 

Multy Plus to idealne rozwiązanie oferujące trzypasmową sieć 

bezprzewodową dla klientów biznesowych niezależnie od wielkości ich 

firmy. Urządzenie wykorzystuje dziewięć wewnętrznych anten, 

zapewniając szybkość transmisji do 1,733 Mbps w promieniu do 12 

metrów od urządzenia. 

Przedstawiamy AiShield 

Multy Plus wraz z AiShield podnosi poprzeczkę w zakresie 

cyberbezpieczeństwa dzięki aplikacji mobilnej, która zapewnia 

wygodną obsługę wielu zabezpieczeń za pośrednictwem prostego 

interfejsu użytkownika. 

 

AiShield oferuje monitoring sieci w czasie rzeczywistym oraz dostęp do opcji 

zabezpieczających z dowolnego urządzenia mobilnego 
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Funkcje zabezpieczające AiShield pozwalają na kontrolę dostępu do 

dziesiątek tysięcy potencjalnie nieodpowiednich stron www oraz do 500 

aplikacji. AiShield posiada także inne funkcjonalności: 

⚫ podgląd informacji o atakach oraz ostrzeżenia o najczęściej 

atakowanych urządzeniach 

⚫ powiadomienia o zagrożeniach sieciowych 

⚫ szybkie i proste nadawanie i odbieranie autoryzacji użytkownikom 

⚫ zarządzanie danymi z natychmiastowym wglądem umożliwiającym 

np. sortowanie użytkowników według typu urządzenia, profilu, czasu 

połączenia i inne 

Każdy zestaw Multy Plus posiada 30-dniową licencję próbną AiShield, 

natomiast zestawy podwójne zawierają bezpłatną licencję na rok. 

Czytelny interfejs użytkownika i aplikacja ułatwiają zarządzanie 

Multy Plus zapewnia swobodę kontroli pracy sieci z każdego miejsca 

dzięki zarządzaniu nią zarówno z poziomu strony www, jak i aplikacji 

mobilnej. Każda z platform zapewnia możliwość kontroli przesyłanych 

danych, regulację przepustowości oraz przyznawanie dostępu na trzech 

poziomach z różnymi uprawnieniami: administratorów, pracowników 

oraz dla nowych klientów.  

Łatwa w konfiguracji strona powitalna 

Multy Plus zapewnia przyjazny użytkownikowi, prosty proces konfiguracji 

strony powitalnej, na której każdy nowy użytkownik będzie logować się, 

aby uzyskać bezprzewodowy dostęp do internetu. 

Interfejs graficzny oferuje użytkownikom uproszczone opcje 

umożliwiające konfiguracje hasła, warunków i regulaminów oraz 

elementów identyfikacji graficznej takich jak logo lub zdjęcie. 

Wiele opcji montażu dostępnych w standardzie 

W przeciwieństwie do większości dostępnych na rynku punktów dostępu, 

Multy Plus oferuje w standardzie wiele opcji montażu: na ścianie, pod 

sufitem, na meblach, suficie podwieszanym lub na podstawce. Ponadto 
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dzięki nowoczesnej, stylowej obudowie urządzenia, można je umieścić 

w widocznym miejscu na biurku lub na półce. 

Poprzednie urządzenia z oferty Zyxel, Multy X i Multy Pro dedykowane dla 

użytkowników domowych oraz operatorów usług, cieszą się dużym 

uznaniem i zdobyły wiele nagród na targach takich jak Taiwan 

Excellence Awards i Broadband World Forum. 

Multy Plus trafi do sprzedaży od października 2018 r. 

 

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! 

 

https://www.zyxel.com/products_services/AC3000-Tri-Band-WiFi-System-Multy-Plus/
https://www.facebook.com/Zyxel-Polska-1439799286138522/
https://www.linkedin.com/company/18328522/

