
Aruba oferece switches 
poderosos e econômicos 
para pequenas empresas

Os switches 1830 do Aruba Instant On 
oferecem recursos de switching de  
camada 2, conectividade Gigabit e modos  
de gerenciamento flexíveis

As pequenas empresas estão evoluindo na forma como 
executam a essência de seu trabalho: a forma de  
fazer negócios.  

Muitos adotaram tecnologias digitais para se adaptarem 
mais rapidamente às mudanças demandadas pelos 
consumidores, atacar novas oportunidades de mercado 
e prosperar à medida que o mundo muda para 
ambientes mais virtuais. Como resultado, pequenas 
e médias empresas (PMEs) estão adotando uma 
abordagem que prioriza a nuvem para potencializar 
experiências transformadoras, como pagamentos sem 
contato, serviços virtuais e recursos sob demanda. 

No entanto, as mudanças têm um custo: os 
proprietários de pequenas empresas precisam avaliar 
suas operações e evoluir os modelos de negócios, 
mas também devem equilibrar essas mudanças com 
o impacto nos resultados. E neste ponto é necessário 
adotar uma solução de rede acessível e confiável.

APRESENTAÇÃO DA SÉRIE DE SWITCHES 1830 DO 
ARUBA INSTANT ON 
Na Aruba, mantemos nossos clientes no centro 
da inovação e fornecemos as melhores soluções 
acessíveis da categoria para que as empresas possam 
se concentrar no crescimento e não precisem se 
preocupar com a manutenção de sua rede. 

Por essa razão, estamos lançando a série de switches 
1830 do Aruba Instant On, uma solução de switches 
acessíveis e fáceis de implantar e gerenciar para 
pequenas empresas que buscam maneiras econômicas 
de acompanhar a evolução das demandas de rede. 

Buscando oferecer conexões confiáveis e de alta 
velocidade para dispositivos com fio, como Access 
Points, câmeras IP, impressoras e muitos outros? 
O 1830 vem com configurações não PoE e PoE, o 
que reduz os custos de construção, eliminando a 
necessidade de cabos e tomadas adicionais para 
alimentar os dispositivos. 

OS PRINCIPAIS RECURSOS DOS SWITCHES DA 
SÉRIE 1830 DO ARUBA INSTANT ON INCLUEM: 

• Dois (2) modelos de 8 portas, dois (2) de 24 
portas e dois (2) de 48 portas em configurações 
PoE e não PoE

• Modelo compacto e sem ventilador de 8 portas 
(PoE e não PoE) e 24 portas não PoE para 
ambientes com sensibilidade acústica 

• Até 370W de PoE para alimentar APs, telefones 
IP, câmeras de vigilância, fechaduras e outros 
dispositivos IoT

• Duas (2) e quatro (4) portas de fibra dedicadas 
1G SFP em modelos de 24 e 48 portas, 
respectivamente, para eliminar os gargalos de 
tráfego em toda a rede

• O switch não PoE de 8 portas pode ser 
alimentado por um switch Power over Ethernet 
(PoE) upstream ou um injetor externo, 
oferecendo maior flexibilidade para ambientes 
com espaço limitado ao eliminar a necessidade 
de tomadas e fiação adicionais 

• Suporte PoE econômico: metade das portas 
é capaz de suportar PoE, o que torna esses 
switches ideais para empresas que não exigem 
suporte completo a PoE 

Assim como o restante do portfólio com fio do 
Instant On, os switches da série 1830 podem ser 
gerenciados usando o aplicativo móvel do Aruba 
Instant On, o portal da Web ou a GUI da Web local, 
sem custos adicionais. 

https://www.arubainstanton.com/products/switches/1830-series/
https://www.arubainstanton.com/products/switches/1830-series/
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São switches básicos de gerenciamento inteligente 
que oferecem recursos de switching de Camada 2, 
conectividade de Gigabit com modos de gerenciamento 
flexíveis, tudo a um preço acessível. Com um painel de 
gerenciamento flexível, opções de Power over Ethernet 
(PoE) e recursos de eficiência energética, os switches 
1830 oferecem um sólido desempenho para PMEs com 
orçamento limitado. 

DE QUE MANEIRA O 1830 ATENDE ÀS 
NECESSIDADES DE PEQUENAS EMPRESAS 
Os switches da série 1830 do Aruba Instant On foram 
projetados para atender à maioria dos ambientes de 
pequenas empresas, incluindo: 

Escritórios residenciais: O AP11 e o AP12 do 
Aruba Instant On, combinados com o switch de 
8 portas Instant On 1830, funcionam muito bem 
em casa, oferecendo a conectividade de nível 
comercial que as soluções de rede de consumo 
não oferecem. Buscando conectar desktops, 
consoles de jogos e câmeras de vigilância? Os 
switches 1830 do Aruba Instant On fornecem 
conectividade Gigabit confiável para esses 
dispositivos a um preço acessível.

Lojas de varejo e cafés: Para os varejistas, 
a conectividade e a segurança da rede são 
essenciais para as operações diárias. São 
necessárias conexões de rede robustas e 
confiáveis para alimentar os sistemas de ponto 
de venda (PoS) para retirada por drive-thru, folha 
de pagamento, controle de estoque e acesso de 
convidados, e os switches 1830 são a solução 
perfeita para esses ambientes.

Escritórios comerciais: A 
conectividade rápida é de suma 
importância para ambientes de 
escritórios comerciais em que 
a colaboração é fundamental. 
Os switches 1830 oferecem 
conectividade de alta 
velocidade e dispositivos de 
energia como impressoras, 
câmeras de vigilância e 
desktops usando um único 
cabo Ethernet, perfeito para 
implementações de baixo custo.

INSTALAÇÃO RÁPIDA COM TRANSCEPTORES 
INSTANT ON
O Aruba Instant On também está introduzindo 
novos transceptores 1G e 10G da marca Instant 
On. O transceptor 10G SFP+ pode ser usado para 
interconectar switches Instant On 1960 para construir 
pilhas ou conectar mini-servidores ou armazenamento 
(até 300m). O transceptor 1G pode ser usado para 
conectar switches Instant On a um roteador ou gateway 
distante (até 500m).

Esses transceptores vêm com uma garantia mundial 
de três anos e são certificados para funcionar com 
todos os switches Aruba Instant On (1930, 1960, 1830) 
e switches HPE OfficeConnect (1420, 1820 e 1950), 
eliminando os testes de verificação durante  
a instalação.

Quando implantado com os Access Points do Aruba 
Instant On, a série de switches 1830 oferece uma 
solução de rede completa com e sem fio, tudo 
gerenciado por meio do aplicativo móvel do Instant On, 
permitindo que as pequenas empresas criem uma rede 
segura e confiável a um preço acessível. 

COMECE USANDO SWITCHES ACESSÍVEIS 
Os switches Aruba Instant On 1830 estão disponíveis 
para aquisição por meio dos seus parceiros  
de confiança.

Para obter mais detalhes sobre a família de switches 
1830 do Aruba Instant On, incluindo especificações 
completas do produto e opções de compra, visite a 
página da Web dos switches da série 1830 do  
Aruba Instant On.

http://ArubaInstantOn.com
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