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Podłącz firmę do sieci z nowym przełącznikiem 

Zyxel zarządzanym za pośrednictwem chmury 

Nebula  

Nowa seria Zyxel GS1915 to skalowalne, niedrogie rozwiązanie dla 

mikroprzedsiębiorstw, małych firm i użytkowników domowych, które 

oferuje uproszczoną, scentralizowaną kontrolę nad siecią. 

Zyxel Networks, lider w dostarczaniu bezpiecznych rozwiązań sieciowych, 

opartych na chmurze, wprowadził do sprzedaży serię 8-portowych 

przełączników GS1915 z zasilaniem PoE lub bez. Najnowszy produkt 

dołącza do chmurowego ekosystemu Nebula i stanowi idealne 

rozwiązanie dla małych firm, oferując im ulepszoną łączność sieciową, 

bezpieczeństwo oraz bezproblemowe zarządzanie wieloma 

urządzeniami z poziomu mobilnej aplikacji Nebula. 

 
Łatwość instalacji i obsługi przełącznika GS1915 powoduje, że jest on 

doskonałą propozycją dla mniejszych firm, które chcą zwiększyć 

wydajność swojej sieci, a nie mają zespołu IT i użytkowników domowych. 

https://www.zyxel.com/pl/pl/blog/poe-for-two-gs1900-20220214-837606.shtml
https://www.zyxel.com/pl/pl/blog/poe-for-two-gs1900-20220214-837606.shtml
https://www.zyxel.com/products_services/8-port-GbE-Smart-Managed-Switch-GS1915-Series/


 
 

2/3 

 

www.zyxel.com 

Elastyczne, łatwe w zarządzaniu sieci 

Startupy, małe firmy i użytkownicy domowi docenią nowy produkt z 

rodziny „Just Connect” firmy Zyxel Network. Zaprojektowany z myślą o 

klientach przełącznik GS1915 oferuje prostą, szybką instalację oraz łatwą 

obsługę za pośrednictwem mobilnej aplikacji Nebula. Aplikacja 

umożliwia dodawanie nowych urządzeń do platformy, sprawdzanie 

stanu sieci, zdalne sterowanie siecią oraz blokowanie 

nieautoryzowanych urządzeń klienckich – w każdym miejscu i o 

dowolnej porze. 

 

Seria GS1915 to efektywne, niedrogie rozwiązanie zgodne z całą gamą 

wysokowydajnych produktów obsługujących chmurę Nebula. 

Użytkownicy mogą kontrolować sieć w zunifikowany i prosty sposób, 

uzyskując dostęp do bieżących informacji oraz zdalnie zarządzając 

przełącznikami, bezprzewodowymi punktami dostępowymi, zaporami 

zabezpieczającymi oraz mobilnymi routerami 5G/LTE.  

Łatwiejsza codzienna praca 

Crowley Wu, wiceprezes Networking Business Unit w firmie Zyxel, 

powiedział: Szybkie, stabilne, zabezpieczone połączenia nie powinny 

być luksusem, na który mogą sobie pozwolić tylko duże przedsiębiorstwa 

ze sporym budżetem i dedykowanym zespołem IT. Rozszerzenie naszej 

oferty przełączników i rozwiązań Nebula pokazuje, że myślimy również o 

mniejszych firmach i prosumentach, umożliwiając im zwiększenie 

wydajności sieci i przejście do chmury bez wymiany istniejącego sprzętu.  

Nowy model PoE GS1915-8EP obsługuje PoE+ we wszystkich 8 portach i 

ma 60-watowy budżet mocy, który umożliwia podłączenie wielu 

punktów dostępowych i kamer. Aplikacja Nebula pozwala łatwo 

zarządzać urządzeniami lub zresetować nieprawidłowo działającą 

kamerę poprzez wyłączenie i ponowne włączenie zasilania, nawet 

https://www.zyxel.com/pl/pl/solutions/Nebula-Commercial-Cloud-Networking-Solution-20161018-771782.shtml
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wtedy kiedy użytkownik jest poza domem lub biurem.  

Intuicyjne wskaźniki LED na przednim panelu GS1915 ułatwiają szybkie 

sprawdzenie stanu urządzenia. Przełączniki nie zawierają wentylatora, 

więc działają cicho i nadają się idealnie do każdego środowiska pracy.  

Firma Zyxel Networks zapowiedziała również rychłą premierę 

przełącznika światłowodowego 10G, XS1930-12F. To najnowsze 

urządzenie w ofercie przełączników obsługujących platformę Nebula 

pozwoli klientom elastycznie skalować sieci, przechodzić do chmury 

oraz nawigować po świecie pracy hybrydowej.   

Więcej informacji o nowej rodzinie przełączników można znaleźć pod 

adresem: https://www.zyxel.com/pl/pl/blog/poe-for-two-gs1900-

20220214-837606.shtml  

 

Zyxel Networks 

Zyxel od ponad 30 lat zapewnia użytkownikom domowym i biznesowym dostęp do Internetu, 

od samego początku polegając na innowacjach i usługach zorientowanych na potrzeby 

klientów. W 1989 roku oznaczało to modemy analogowe. Dziś to wykorzystanie sztucznej 

inteligencji i chmury, by zapewniać szybkie, niezawodne i bezpieczne rozwiązania sieciowe dla 

domu i firmy. 

Zyxel jest znaczącą marką na globalnym rynku urządzeń sieciowych: 

• obecny na 150 rynkach na całym świecie 

• 1 mln firm pracuje lepiej, dzięki produktom marki Zyxel 

• 100 milionów urządzeń łączących na globalną skalę 

 

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

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

Dołącz do nas na Facebooku i LinkedIn! 

 

Zyxel, Twój sieciowy sojusznik. 

https://www.zyxel.com/pl/pl/blog/poe-for-two-gs1900-20220214-837606.shtml
https://www.zyxel.com/pl/pl/blog/poe-for-two-gs1900-20220214-837606.shtml
https://www.facebook.com/Zyxel-Polska-1439799286138522/
https://www.linkedin.com/company/18328522/

