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Meraki Go
Redes fáceis para pequenas empresas

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

•
•

• Roteador e �rewall poderosos garantem segurança nos negócios

Priorize aplicativos críticos para os negócios para maior e�ciência

• Visualizar e ativar / desativar remotamente as portas do switch

• Aproveite o suporte no aplicativo para tirar dúvidas

• Gerenciamento remoto de produtos baseados em nuvem através 
de um aplicativo móvel intuitivo Tomar decisões informadas sobre pessoal, estoque, ofertas, etc. 

Desenvolvendo idéias sobre tráfego de pedestres, tempo de 
permanência e lealdade

• Instalação rápida e guiada sem conhecimento técnico

• Redes comerciais e de convidados separadas no mesmo dispositivo

Ajustar limites de tráfego e bloquear sites por usuário ou rede

• Envolver os convidados com uma página inicial personalizada em
segundos

•

O Meraki Go foi projetado com pequenas empresas em mente. A rede baseada em 
nuvem fornece o poder das redes de negócios às necessidades em constante 
mudança de pequenas empresas, dando aos proprietários e gerentes de escritórios 
controle sobre sua Internet e Wi-Fi.

Os pontos de acesso, gateways de segurança e comutadores de rede Meraki Go 
podem ser instalados em minutos, com tempo, recursos e experiência mínimos. 
Gerenciado através do intuitivo.
Com o Meraki Go Mobile App, é fácil criar uma rede completa e agradável de usar, 
mostra o que está acontecendo na rede e devolve o controle às mãos das empresas.

Com as atualizações automáticas de �rmware, os proprietários não precisam se 
preocupar com a exposição de dados críticos de negócios a hackers ou ataques de 
ransomware. E, personalizando as con�gurações de rede, as empresas podem criar 
experiências únicas, agregando valor instantaneamente à medida que agilizam as 
operações e aumentam a satisfação do usuário.

Concentre-se no crescimento de seus negócios, no aumento da produtividade e no 
envolvimento com seus clientes.

Esta é a sua rede comercial nos seus termos.



BENEFÍCIOS DA NUVEM

• Ferramentas ativas remotas integradas para solução de problemas
em movimento

• Alertas para problemas de conectividade

• Ferramentas de gerenciamento intuitivas para mudanças rápidas,
conforme necessário.

• Redução de custos operacionais

• Atualizações automáticas de �rmware

• Aplicativo móvel para gerenciar todos os aspectos da rede

• Con�guração guiada dos produtos e recursos Meraki Go

• Acesse e gerencie dispositivos Meraki Go de qualquer lugar

MERAKI GO WIFI
WiFi simpli�cado que pode ser 
segmentado com segurança para uso 
comercial e de convidados, fornecendo 
visibilidade e informações sobre usuários, 
dispositivos e aplicativos.

MERAKI GO SEGURANÇA
Roteador e firewall poderosos que 
mantêm os dispositivos de rede privados e 
seguros, fornecendo controle sobre os 
limites de uso da rede e acesso ao site.

MERAKI GO ASSINATURA DE SEGURANÇA
Assinatura de segurança opcional na 
segurança do Gateway para proteção 
adicional contra sites maliciosos, phishing e 
malware que podem permitir que sua rede 
seja invadida.

MERAKI GO SWITCHING
Switch multifuncional que fornece 
conectividade de energia (PoE) e plug-in
dispositivos, juntamente com 
ferramentas integradas de solução de 
problemas e segurança de porta 
remota.


