
 

 

Więcej urządzeń i narzędzi w ramach platformy Nebula od Zyxel 

Platforma Nebula od Zyxel, służąca do konfigurowania i monitorowania 

urządzeń w sieciach lokalnych właśnie zwiększyła swoją funkcjonalność. 

Dzięki dodaniu do niej kolejnych sześciu modeli punktów dostępowych 

oraz nowym narzędziom, usługa ta staje się jeszcze bardziej przyjazna 

użytkownikom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. 

Zyxel zaprezentował właśnie najnowszą wersję systemu Nebula, 

przełomowego rozwiązania sieciowego dedykowanego dla rozwojowych 

przedsięwzięć biznesowych. Dzięki nowym funkcjom i rosnącej liczbie 

kompatybilnych modeli, innowacyjna usługa obsługi sieci przez Nebula 

pozytywnie wyróżnia się na tle rynku. 

Rozwój wszechstronności 

Dostarczanie użytkownikom jak najbardziej zaawansowanych rozwiązań jest 

dla Zyxel priorytetowe, dlatego platforma powiększyła się o dwa kolejne 

narzędzia: 

• Monitorowanie stanu Wi-Fi umożliwiające automatyczną analizę i 

optymalizację wydajności podłączonych punktów dostępowych 

• Facebook Wi-Fi dla klientów biznesowych, którzy chcą 

wykorzystywać media społecznościowe do komunikacji z klientami 

oraz w celach marketingowych 

Funkcja monitorowania kondycji sieci Wi-Fi oferuje więcej niż tylko zestawienie 

informacji dotyczących wydajności poszczególnych punktów dostępowych.  

– Sama informacja o problemie z urządzeniem jest pomocna dla 

administratora sieci, ale nie rozwiązuje go – mówi Aleksander Styś, VAR 

Account Manager w Zyxel Communications. – Funkcja monitorowania 

systemu identyfikuje oraz optymalizuje słabiej działające punkty dostępowe, 

pracując w tle, co przekłada się na oszczędność czasu przy usuwaniu awarii 

urządzeń w sieci i jej niezawodne działanie – dodaje. 

Integracja funkcji Facebook Wi-Fi z kontem w portalu Facebook oferuje gamę 

zaawansowanych narzędzi analitycznych i marketingowych. Narzędzie nie 
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wymaga logowania na nowe konto i może pracować w oparciu o istniejące 

poświadczenia z mediów społecznościowych.  

Szersza gama produktów 

Wraz z wprowadzeniem do obsługi przez Nebulę 6 nowych punktów 

dostępowych z serii WAC6100 i WAC6500, w tym także modeli zewnętrznych, 

gama produktów obsługiwanych przez tę platformę wzrosła do 34 urządzeń. 

Każdy z punktów dostępowych NebulaFlex Pro jest objęty roczną subskrypcją 

licencji Professional Pack, oferując zarówno nowym, jak i obecnym 

użytkownikom znacznie więcej niż tylko krótkie sprawdzenie korzyści, jakie 

platforma ma do zaoferowania. Dla dotychczasowych użytkowników tych 

punktów dostępowych lub dowolnego urządzenia NebulaFlex Pro, bezpłatne 

uaktualnienie stanowi dodatkową, darmową funkcjonalność. 

Punkty dostępowe będą również obsługiwały funkcję zarządzania w trzech 

trybach, dając użytkownikom swobodę przełączania się między trybem 

niezależnym, zarządzaniem przez kontrolery i zarządzaniem za 

pośrednictwem Nebula. 

Więcej informacji o Zyxel Nebula znajduje się na stronie: 

https://www.zyxel.com/nebula 

Przetestuj system Nebula w czasie rzeczywistym na stronie  

https://nebula.zyxel.com 

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 

https://www.zyxel.com/nebula
https://nebula.zyxel.com/


 

 

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/

