
 
 

Sieciowe „dwa w jednym”. Hybrydowe przełączniki od Zyxel. 

 

Elastyczność zarządzania infrastrukturą firmowej sieci często wiąże się z 

koniecznością zakupu dodatkowego oprogramowania do urządzeń i ich kłopotliwą 

konfiguracją. Popularność zyskuje  rozwiązanie Software as a Service, czyli 

dostarczanie przez producentów dodatkowego oprogramowania wraz z urządzeniem. 

Tak jest w przypadku dwóch rodzin hybrydowych przełączników firmy Zyxel, wraz z 

którymi otrzymuje się bezpłatny dostęp do platformy Nebula. 

 

Obie serie nowych przełączników, GS1920v2 oraz XGS1930, zdolne są do zmiany 

trybu pracy bez instalowania dodatkowego oprogramowania. Urządzenia domyślnie 

pracują w trybie autonomicznym, jednak wystarczy szybko i łatwo zarejestrować je na 

stronie nebula.zyxel.com, by skorzystać z zarządzania nimi przez darmową platformę 

Nebula umożliwiającą zdalną, kompleksową kontrolę nad siecią. 

– Konfiguracji można dokonać przez podanie w serwisie numeru produktu i jego 

adresu MAC lub przez zeskanowanie kodu QR, dzięki któremu konfiguracja 

przebiegnie automatycznie – mówi Aleksander Styś, VAR Account Manager w firmie 

Zyxel Communications Poland. – Aby przejść z powrotem do trybu autonomicznej 

pracy przełącznika wystarczy wyrejestrować go ze strony Nebula, co spowoduje 

powrót urządzenia do domyślnego trybu pracy – dodaje. 

Dla użytkowników wymagających bardziej zaawansowanych funkcji przewidziano 

opcję wykupienia licencji na pakiet profesjonalny, w ramach którego otrzymają oni 

dostęp do dodatkowych funkcjonalności platformy i wielu praktycznych narzędzi do 

zarządzania urządzeniami.  

Dodatkową funkcjonalnością serii XGS1930 jest przycisk szybkiego przywracania 

ostatnich zapisanych ustawień zlokalizowany na przedniej obudowie przełącznika. To 

funkcja przydatna szczególnie dla mniej doświadczonych użytkowników, którzy mogą 

obawiać się samodzielnych zmian w konfiguracji urządzenia. 

Więcej na temat nowych serii przełączników firmy Zyxel można dowiedzieć się na 

stronie firmy: GS1920v2 oraz XGS1930.  

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 

https://www.zyxel.com/pl/pl/solutions/Nebula-Commercial-Cloud-Networking-Solution-20161018-771782.shtml?t=c
https://www.zyxel.com/pl/pl/solutions/Nebula-Commercial-Cloud-Networking-Solution-20161018-771782.shtml?t=c
https://www.zyxel.com/pl/pl/products_services/gs1920_series.shtml?t=p%20
https://www.zyxel.com/pl/pl/products_services/xgs1930_series.shtml?t=p


 
• 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.facebook.com/Zyxel-Polska-1439799286138522/
https://www.linkedin.com/company/18328522/

