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Redes empresariais 100% gerenciadas por nuvem

As soluções de rede de borda e redes filiais gerenciadas por nuvem da Meraki simplificam as redes 
da classe empresarial. Com conexão sem fio, switching, segurança e gerenciamento de dispositivos 
gerenciados centralmente a partir da nuvem, a Meraki fornece a administradores visibilidade 
e controle, além da complexidade de arquiteturas tradicionais. A Meraki é parte da Cisco.

Confiança de milhares de clientes do mundo inteiro

Introdução

"A Meraki fornece visibilidade e controle incrível em 

nossa rede altamente distribuída".  
- Steve Shead, Diretor de TI, Peet’s Coffee and Tea

"Eu posso falar em primeira mão sobre a eficiência da 

Meraki ao fornecer uma solução crucial, gerenciada em 

nuvem e que facilita o gerenciamento de uma rede".  

- Lee Badman, Engenheiro de rede, Universidade de Syracuse

“A Meraki fornece a segurança, a capacidade e o gerencia-

mento necessários em um ambiente de varejo  avançado”.  
- Roger Mueller, Diretor de TI, Design within Reach

UN IV ERS I T Y

Sucesso do cliente em vários setores: 

Educação  |  Varejo  |  Saúde  |  Hoteleiro.  

Escritórios corporativos  |  Industrial/Fabricação.    

Governo  | Hotspot de operadora/Descarga

Reconhecida pela inovação

Visionária 
Gartner Magic Quadrant

Tecnologia do ano 
InfoWorld

Produto do ano 
TechWorld

Escolha do editor 
PC Magazine

Melhores produtos 
e serviços 

Network Products 
Guide
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Famílias de produtos

LAN sem fio 802.11n gerenciada em nuvem

•	 Modelos de access point internos e externos

•	 Alto desempenho, até 900 Mb/s

•	 Segurança sem fio e acesso de convidados integrados

•	 O gerenciamento baseado em nuvem elimina hardware de 
controlador caro e complexo

•	 Ideal para campi de alta densidade, filiais, funcionários remotos 
e ambientes robustos/externos

Switches de acesso gerenciados em nuvem

•	 Modelos GbE de 24 e 48 portas com PoE disponível em todas as 
portas

•	 Gerenciado centralmente com monitoramento e alertas

•	 Ultra confiáveis e incluem garantia vitalícia

•	 Otimizado para tráfego de voz e vídeo

Dispositivos de segurança gerenciados em nuvem

•	 Controle completo da rede, segurança e aplicativo

•	 Gerenciado centralmente pela nuvem

•	 Inclui otimização de WAN, VPN, firewall e roteamento de tronco

•	 Seis modelos escaláveis de pequenas filiais a campi

Gerenciamento de dispositivos móveis baseado em nuvem

•	 Gerencie centralmente dispositivos móveis, Macs e PCs

•	 Envie aplicativos por push para vários dispositivos

•	 Aplique restrições e políticas de segurança

•	 Monitore o status do dispositivo e o inventário
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Arquitetura de gerenciamento de nuvem

Gerenciamento centralizado com base em nuvem

•	 Maior visibilidade e controle em toda a rede

•	 Sem controlador de hardware no local

•	 Monitoramento e alertas automáticos

•	 Atualizações contínuas pela Web 

•	 Escalável para redes de todos os tamanhos

Painel intuitivo com base em navegador

•	 Interface intuitiva elimina treinamento especializado 

•	 Visibilidade de rede em todo o campus e nas redes distribuídas

•	 Redes com e sem fio, WAN e segurança em um único painel  
de controle

Seguro, escalável e confiável

•	 As melhores tecnologias de nuvem do setor

•	 Banco de dados personalizado e protocolos em tempo real

•	 Escalável para dezenas de milhares de dispositivos

•	 SLA de 99,99% uptime

•	 Auditorias de segurança e testes de penetração regulares de 
terceiros (certificação PCI nível 1)

Serviços 
locais

QoS de 
aplicativo

Controle 
em tempo 
real

Impressões 
digitais dos 
usuários

“A Meraki tem o conjunto de recursos, além de um sistema intuitivo e fácil de gerencial.  
É uma ótima experiência para usuários finais e administradores de TI”. 

Jack Costanza, Diretor Assistente, M.I.T.
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Soluções em destaque 

Wi-Fi de alta densidade 

•	 802.11n, até 900 Mbps

•	 Otimizado para mais de 100 clientes por access point

•	 Formação de tráfego de camada 7 na borda

•	 Otimização de RF baseada em nuvem, com análise de espectro

 
Estudo de caso: Massachusetts Institute of Technology (MIT)
Implantou a LAN sem fio da Meraki no maior departamento da 
universidade, comportando milhares de usuários em auditórios cheios.

Rede de filiais 

•	 Gerenciamento de vários locais embutido

•	 VPN de site a site com configuração automática

•	 Otimização WAN interna

•	 Monitoramento centralizado, alertas e atualizações de firmware

 
Estudo de caso: Mosaic Healthcare
Implantou a LAN sem fio e dispositivos de segurança da Meraki em 40 
instalações de saúde, comportando 5.000 usuários em 11 estados.

Borda do campus 

•	 Gerencie centralmente milhares de APs e switches sem fio

•	 Aplique as políticas de rede na borda

•	 Escale continuamente com processamento de pacotes 
distribuídos

•	 Implante, gerencie e solucione problemas rapidamente com 
ferramentas baseadas em nuvem

 
Estudo de caso: distrito escolar independente Alvin
Implantou 1.000 APs 802.11n suportando 19.000 alunos 
e professores, sem funcionários sem fio dedicados.

BYOD 

•	 Segurança e gerenciamento de BYOD totalmente integrados

•	 Classificação automática de cliente e imposição de política

•	 NAC integrado com scan de antivírus

•	 Gerencie dispositivos móveis com o gerenciador de sistema

 
Estudo de caso: Foster Pepper PLLC
Implantou a Meraki para suportar com segurança os dispositivos dos 
funcionários e o acesso de convidados em um grande escritório de 
advocacia de Seattle.
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APS sem fio, dispositivos de segurança 
e switches escaláveis gerenciados em nuvem

•	 Criado para implantações rápidas em campus 
e distribuídas

•	 Projetado para ambientes de alta capacidade

•	 Altamente escalável, adiciona capacidade sem 
afunilamentos

•	 Escalável a partir de pequenas ramificações para 
dezenas de milhares de dispositivos

Visibilidade profunda em toda a rede

•	 Identifique iPads, outros dispositivos e usuários

•	 Consulte a utilização da largura de banda por 
aplicativo

•	 Visualize a localização do cliente, a análise de 
espectro e outras métricas em tempo real

•	 Acesse relatórios gerados automaticamente

Controla aplicativos, usuários e dispositivos

•	 Crie políticas com base em identidade e dispositivo

•	 Limite BitTorrent, Netflix etc.

•	 Gerencie usuários e dispositivos

Gerenciamento intuitivo e escalável

Tecnologias principais

Controle de 
aplicativos

Gerenciamento 
centralizado

VPN 
automática

Gerenciamento de 
dispositivos

Firewall de 
próxima 
geração

Otimização de 
WAN

Filtragem de 
conteúdo

Segurança 
empresarial
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Custo operacional baixo

A solução totalmente integrada e gerenciada em nuvem da Meraki reduz o custo inicial e as despesas operacionais constantes sem precisar 
de funcionários ou treinamento adicionais. Os clientes economizam até 50% em arquiteturas de rede tradicionais:

•	 A Meraki elimina os controladores de Wi-Fi, dispositivos de gerenciamento e outro tipo de hardware e software de sobreposição

•	 A arquitetura integrada inclui gerenciamento de dispositivos, aplicação de política, visibilidade e controle de acesso sem custos adicionais

•	 Sem necessidade de treinamento especializado ou funcionários dedicados

•	 O provisionamento tipo plug-and-play acelera a implantação e reduz o custo de instalação

•	 Os preços inclusivos incluem manutenção, suporte e lançamentos contínuos de recursos

Sobre a Meraki, parte da Cisco

A Meraki, a líder de redes em nuvem, combina o desempenho, a segurança e o gerenciamento de produtos empresariais avançados em 
uma solução fácil de usar e gerenciada em nuvem. Em dezembro de 2012, a Cisco comprou a Meraki, formando o novo grupo de rede 
em nuvem da Cisco. A Cisco comprou a Meraki para fornecer uma solução de rede escalável e fácil de usar para clientes que valorizam a 
simplicidade de gerenciamento. Na Cisco, a Meraki está aumentando os investimentos em P & D para desenvolver produtos de rede em 
nuvem de próxima geração.

Testes gratuitos em meraki.com/eval
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