GWN.Cloud

Controlador em nuvem para a série GWN da Grandstream
GWN.Cloud é uma plataforma de gerenciamento de nível empresarial para pontos de acesso da Grandstream. Com
monitoramento e manutenção simplificados, nunca foi tão fácil gerenciar sua rede em vários locais. É possível implementar redes seguras em questão de segundos, e depois gerenciá-las na mesma interface. Fique de olho no desempenho da rede por meio de monitoramento, alertas, estatísticas e relatórios em tempo real, tudo visualizado em um
navegador da Web ou no aplicativo móvel (iOS e Android).

Gerenciamento centralizado do WiFi

O GWN.Cloud é uma plataforma de gerenciamento
centralizado de redes WiFi para empresas inteiras e
não apenas um único local.
• Escalabilidade completa
• Sem limite de locais ou pontos de acesso
• Acesso de qualquer lugar via Web ou aplicativo móvel
• Monitoramento total da rede e geração de relatórios

Pronto para grandes empresas

O GWN.Cloud foi criado para lidar com os requisitos
de grandes empresas, sendo uma opção robusta também para PMEs.
• Hospedado no Amazon Web Services (AWS)
• Criptografia TLS de categoria bancária de ponta a ponta
• Autenticação baseada em certificados X.509
• Resiliência a interrupções da nuvem
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Recursos com valor agregado
Portais cativos

Monitoramento em
tempo real

relatórios e informações de
status de seus pontos de
acesso em tempo real

crie páginas de destino
personalizadas para coletar
informações de clientes

Como funciona?
Etapa 1

Etapa 2

Crie uma conta em https://www.gwn.cloud/register

Adicione os pontos de acesso sem fio
usando o aplicativo móvel ou a interface
Web

Acesso contínuo
Tenha uma visão geral de todas as redes na interface Web ou no aplicativo móvel
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Monitoramento e relatórios em tempo real
Veja relatórios detalhados de cada rede

Veja relatórios detalhados de cada cliente WiFi

Veja relatórios detalhados de cada ponto de
acesso

Especificações
Funções

• Gerenciamento de pontos de acesso baseados na rede
• Monitoramento de rede/pontos de acesso/clientes

Segurança e autenticação

• Suporta a configuração de políticas de acesso (lista negra, lista branca, política de tempo)
• Vários modos de segurança, como WPA, WPA2, WEP, aberto, etc.
• Regras de largura de banda para o acesso de clientes
• Gerenciamento de usuários e privilégios
• Autenticação por código QR

Recursos empresariais

• Sem limite de locais ou pontos de acesso
• Hospedado no AWS com disponibilidade de 99,99%
• Criptografia TLS de categoria bancária de ponta a ponta
• Autenticação baseada em certificados X.509
• Suporta até 16 SSIDs por ponto de acesso
• Suporta a certificação WiFi Alliance Voice-Enterprise
• Aplicativo móvel para iOS e Android

Pontos de acesso de WiFi compatíveis
• GWN7610, GWN7600, GWN7600LR (FP5 Beta)

Portais cativos

• Página inicial com editor WYSIWYG integrado
• Integração com Facebook, Twitter, WeChat
• Várias autenticações de portal cativo, incluindo senha simples,
autenticação por entrada em redes sociais, etc.
• Páginas iniciais online personalizáveis

Relatórios e monitoramento

• Monitoramento de pontos de acesso de WiFi e clientes em tempo
real
• Relatórios detalhados em tempo real por rede, ponto de acesso,
cliente, etc.
• Mantém um histórico de dados de 30 dias
• Nenhum tráfego do usuário é enviado para a nuvem
• Alertas em tempo real

Solução de problemas
• Ping

• Rastreamento de rotas

Idiomas
• Alemão, chinês, espanhol, francês, inglês e português
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