
RESUMO  

Redes para pequenas empresas: 
Atualização dos switches HPE 
OfficeConnect série 1920S para  
o Aruba Instant On 1930  

Agora, mais do que nunca, as redes de pequenas 
empresas precisam de desempenho. Sua rede 
contém muitos dos mesmos dispositivos e aplicativos 
que as redes corporativas maiores, mas você não 
possui a equipe de TI ou grandes orçamentos para 
instalar, configurar e monitorar a rede a fim de 
oferecer o desempenho em que funcionários e 
clientes confiam e que eles esperam. Você precisa 
de uma solução de rede simples que ofereça 
conexões rápidas e seguras a um preço acessível.  

BOAS NOTÍCIAS! AGORA O PORTFÓLIO ARUBA INSTANT ON INCLUI 

SWITCHING. 

Isso significa que, além de conectividade Wi-Fi rápida e segura para seus 
visitantes e funcionários, você também obtém uma solução de switching 
acessível e confiável para ativação ininterrupta nos dispositivos de IoT que 
administram seus negócios. 

A adição de soluções com fio para complementar nossa rede sem fio de 
qualidade internacional cria uma solução de rede abrangente para pequenas 
empresas, que é facilmente gerenciada por meio de uma interface simples 
na Web ou de um aplicativo em seu smartphone. Agora você pode se 
concentrar em administrar seus negócios e ter certeza de que possui uma rede 
confiável e de alto desempenho que dará suporte ao seu desenvolvimento.

SUPORTE: COLOCAMOS O CLIENTE EM PRIMEIRO LUGAR

Quando a rede é importante para a empresa e você não possui uma equipe 
de TI, você precisa de um parceiro que oferece esse serviço. Com o Instant 
On, você obtém suporte telefônico gratuito 24 horas por dia, 7 dias por 
semana, durante 90 dias, seguido de suporte por bate-papo 24 horas por dia, 
7 dias por semana, durante a garantia.  

BENEFÍCIOS PRINCIPAIS

•   Pronto para crescer com você: Aumente para 
até 4 portas SFP+ para opções de conexão 
10G nos modelos PoE Classe 4 de 24 e 48 - 
(ou seja, PoE+). 

•   Suporte aos dispositivos de IoT: Portas PoE 
Classe 4 (PoE+) com orçamentos de energia 
maiores, para que você possa conectar mais 
dispositivos.

•   Instalação fácil: Detecção automática quando 
você tem uma rede Wi-Fi Instant On.

•   Uma interface: Configuração e monitoramento 
baseados em aplicativo móvel ou portal na Web, 
igual ao dos access points Instant On

•   Tranquilidade: Garantia vitalícia limitada significa 
que a Aruba oferece suporte contínuo

POR QUE ATUALIZAR

•   Maior alimentação PoE para conectar mais 
dispositivos sem executar operações elétricas 
separadas

•   Uma interface de gerenciamento para conexão 
com e sem fio através do aplicativo para 
smartphone ou portal na Web

•   Portas com fio SFP+ - taxa de transferência de até 
10G para eliminar gargalos de tráfego na rede

•   Recursos adicionais de software de segurança 
com ataques ARP e DHCP snooping para evitar 
ameaças à segurança digital 



Comparação de modelos HPE OfficeConnect 1920S Aruba Instant On 1930

8 portas Ethernet 10/100/1000 Ethernet 10/100/1000
2 portas SFP

8 portas PoE Ethernet 10/100/1000
 4 portas PPoE+
 Total de 65W

Ethernet 10/100/1000
2 portas SFP
8 portas PoE+ Total de 124W

24 portas Ethernet 10/100/1000
2 portas SFP

Ethernet 10/100/1000
4 portas SFP/SFP+

24 portas PoE Ethernet 10/100/1000
2 portas SFP
12 portas PPoE+ 185W

Ethernet 10/100/1000
4 portas SFP/SFP+
24 portas Classe 4 PoE+ Total de 195W

24 portas PoE Ethernet 10/100/1000
2 portas SFP
24 portas PoE+ 370W

Ethernet 10/100/1000
4 portas SFP/SFP+
24 portas Classe 4 PoE+ Total de 370W

48 portas Ethernet 10/100/1000
4 portas SFP

Ethernet 10/100/1000
4 portas SFP/SFP+

48 portas PoE Ethernet 10/100/1000
4 portas SFP
24 portas PPoE+ 370W

Ethernet 10/100/1000
4 portas SFP/SFP+
48 portas Classe 4 PoE+ Total de 370W

A Aruba vende equipamentos de rede desde 2002 e nossos produtos têm sido consistentemente classificados como os melhores 
do mercado. O Aruba Instant On combina esses anos de experiência com uma oferta personalizada para pequenas empresas, a fim 
de fornecer uma solução acessível e de alto desempenho, do tamanho certo para a sua empresa. 

O Aruba Instant On 1930 inclui sete modelos diferentes e todos oferecem melhorias de hardware em relação ao HPE OfficeConnect 
1920S. À medida que você aumenta sua rede, migre para o Instant On 1930 com base nos recursos necessários, mas tenha certeza 
de que os dois sistemas funcionam juntos, para que você possa atualizar sua rede no seu próprio ritmo. 

EXPERIÊNCIA LÍDER DO SETOR
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