Az Ekahau Connect az

első komplett csomagja a
vezeték nélküli eszközöknek,

amely magabiztosságot ad
Önnek a vezeték nélküli hálózat
minden szempontból való
kezeléséhez.

Tervezzen megbízható, nagy 
kapacitású Wi-Fi hálózatokat
Ellenőrizze az új Wi-Fi
telepítéseket vagy
optimalizálja a meglévő Wi-Fi
hálózatot

Elemezze, és végezzen
hibaelhárítást a Wi-Fi
problémákkal
kapcsolatban, valós
időben

Ekahau Pro ™
Ipari szabványú eszköz a Wi-Fi hálózatok tervezéséhez,
ellenőrzéséhez, analizálásához és hibaelhárításához




Professzionális minőségű

szolgáltatások példátlanul
egyszerű használat mellett
Új, rendkívül gyors
felhasználói felület MacOS és
a Windows rendszereken

Támogatja az összes Wi-Fi
hozzáférési pontot (AP),
több ezer antennát és
minden Wi-Fi szabványt,
beleértve a 802.11ax (WiFi 6) is

Ekahau Sidekick ™
Lehetővé teszi a fejlett precíziós Wi-Fi helyszíni felméréseket és
spektrum analízist ez a minden egyben professzionális
mérőeszköz.






Ebben a célhardverben

minden benne van: két Wi-Fi
rádió és spektrumanalizátor
a professzionális Wi-Fi
helyszíni felmérésekhez és
hibaelhárításhoz
Plug-and-play működés iPad, 
macOS és Windows-os
készülékeken.
Piacvezető pontosság a 2,4
és 5 GHz-es Wi-Fi spektrum 
vizsgálatára, automatizált
interferencia forrás
azonosítással

Hét gyárilag tesztelt
antenna van elhelyezve
benne optimális
tájolásban, hogy pontos és
konzisztens mérést
biztosítson
Az egész napra elegendő
akkumulátor-élettartam
miatt nincs szükség a
munka megszakítására
Támogat minden Wi-Fi
szabványt, beleértve az új
802.11ax (Wi-Fi 6) is

Nélkülözhetetlen eszközök az Ön Wi-Fi eszközkészletéhez
Ekahau Survey ™ iPhone és iPad készülékekhez
Teljes körű mobil felmérési megoldást kínál az iOS eszközökön
továbbfejlesztett módon, intuitív felhasználói élményt és gyorsan
reagáló felületet biztosítva.


Végezzen gyorsabban
 Felmérés után azonnal
felmérést az erőteljes, de
megjelenő analizálás
egyszerűen megtanulható
könnyen olvasható,
felhasználói felülettel
kristálytiszta
hőtérképeken
 Az Autopilot funkció
automatikusan nyomon
 Keresse meg az észlelt APköveti a helyét a helyszíni
kat automatikusan
felmérés során - lehetővé
téve a mozgás teljes
szabadságát
Ekahau Analyzer ™ iPhone és iPad készülékekhez
A hibaelhárítás jövőjét újradefiniálja azzal, hogy gyorsabb,
könnyebb és sokkal pontosabb hálózati állapot ellenőrzésre ad
lehetőséget.




Változtassa át a

mobilkészüléket a zsebében
egy erőteljes Wi-Fi ellenőrző
és hibaelhárító eszközre
Mindenhol el tudja hárítani a
problémákat. A helyszíni

felmérést végzők gyorsan
azonosítani tudják a
problémákat és könnyen
továbbíthatják az
információkat a tapasztalt
kollégáknak

Szupergyors és nagy
felbontású
spektrummérések
az interferenciaforrások
azonosítása érdekében
Világos Pass / Fail analízis automatikus
tesztelés 60 másodpercen
belül a Wi-Fi hálózati
állapot ellenőrzésére

Ekahau Capture ™
Gyűjtse össze könnyen a szükséges adatokat a korszerű
hibaelhárítás és mélyreható elemzéshez a kihívást jelentő Wi-Fi
problémák megoldása érdekében.


Ez bárki számára egyszerűvé 
teszi a gyors Wi-Fi packet
capture-t az Ekahau Sidekick
hardverrel, hogy
a komplex problémákat
azonosítani tudja

Egyidejű kétcsatornás
packet capture a bonyolult
problémák
diagnosztizálására,
például AP-k közötti
roaming

Ekahau Cloud ™
Lehetővé teszi a projekteken való együttműködést, a projektek
megosztását és távoli nyomon követését, több helyszín és csapat
között a hatékonyság javítását, valamint megelőzi a költséges
utómunkát.




Lehetővé teszi az egyidejű

együttműködést a Wi-Fi
csapat tagjai között, a fielden
kint lévők, valamint a
fieldesek és az irodában lévő
expertek között
Helyi tárolás, valamint
egyidejű többszemélyes
survey-ek lehetősége az
Ekahau Cloud-dal, vagy
nélküle

Biztosítja a projekt fájlok
biztonsági mentését
és szinkronizálását az
eszközök között, valamint
megakadályozza a
költséges újra dolgozást
a Sidekick eszköz
elvesztése vagy sérülése
esetén

