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TI 100% gerenciada na nuvem

As soluções de TI de borda gerenciada na nuvem, filial e campus de nível empresarial Cisco Meraki levam 
simplicidade para empresas de todos os tamanhos. Com conexão sem fio, switching, SD-WAN, segurança, 
comunicações, gerenciamento de mobilidade e câmeras de segurança, tudo gerenciado de forma 
central pela nuvem, a Meraki oferece aos administradores de TI visibilidade e controle, sem o custo e a 
complexidade de arquiteturas tradicionais.

Confiança de dezena de milhares de clientes do mundo inteiro

Introdução

“A Meraki oferece visibilidade e controle incríveis 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 oferece, a segurança, a capacidade e o 

gerenciamento de que precisamos em um ambiente 

premium de varejo”
– Roger Mueller, Diretor de TI, Design within Reach

Sucesso do cliente em todos os setores: 

Educação | Varejo | Serviços de saúde | Hotelaria 

Escritórios corporativos | Industrial / Fabricação 

Governo | Hotspot/descarga da operadora

Experimente Meraki em meraki.cisco.com/eval
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Famílias de produtos
Sem fio

• Modelos de access points internos e externos 

• 802.11ac Wave 2 com desempenho ultra-alto, de até 2,5 Gb/s

• O gerenciamento baseado em nuvem elimina o hardware de 
controlador

• Rádio de segurança dedicado e análise do local potente integrados

Switches

• Switches de camada de agregação e acesso empilháveis de nível 
empresarial

• Gerenciado centralmente com monitoramento, alertas e 
ferramentas de solução de problemas remota

• Otimizado para tráfego de voz e vídeo com PoE disponível em 
todas as portas

Segurança

• Controle completo da rede, da segurança e do aplicativo

• Recursos de SD-WAN para uso inteligente de VPN dupla

• Inclui roteamento, firewall com reconhecimento de conteúdo, 
detecção e prevenção de intrusão, Proteção avançada contra 
malware

Gerenciamento de mobilidade

• Gerenciar aplicativos e licenças em qualquer número de 
dispositivos

• Aplique restrições e políticas de segurança

• Segurança simples e automatizada com reconhecimento de 
contexto

Comunicações *

• Excelente experiência para o usuário final

• Implantação simplificada para telefones e serviço

• Recursos de comunicação essenciais sem curva de aprendizado

 * Apenas nos EUA, outros países em seguida 

gerenciadas na nuvem MV

• O armazenamento em borda revolucionário elimina dispositivos de 
gravação externos

• Exporte e baixe com facilidade vídeos para compartilhar

• Crie e visualize paredes de vídeo de qualquer lugar do mundo, 
local ou remoto

Cisco Systems, Inc. | 500 Terry A. Francois Blvd, San Francisco, CA 94158 | (415) 432-1000 | sales@meraki.com 3



Arquitetura de gerenciamento de nuvem 

Gerenciamento centralizado com base em nuvem

• Maior visibilidade e controle em toda a rede

• Não há hardware de gravação de vídeo, controlador e PBX

• Monitoramento e alertas automáticos

• Atualizações simples pela Web 

• Escalável para redes de todos os tamanhos

Painel intuitivo com base em navegador

• Interface intuitiva, elimina a necessidade de treinamento 
especializado 

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

• Gerenciamento de mobilidade, comunicação, com e sem fio em 
um único painel de vidro

• Provisionamento sem toque verdadeiro de equipamento de rede

Seguro, escalável e confiável

• A melhor arquitetura de nuvem do setor

• Banco de dados personalizado e protocolos em tempo real

• Pode ser expandido para dezenas de milhares de dispositivos

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

“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 adjunto, MIT

QoS de 
aplicativo

Controle 
em tempo 
real

Impressões 
digitais dos 
usuários

Serviços 
locais
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Wi-Fi de alta densidade

• 802.11ac Wave 2 com MU-MIMO de até 2,5 Gbps

• 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 áreas cheias.

Rede de filiais

• Gerenciamento de vários locais embutido

• VPN de site a site com configuração automática

• 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 com suporte para 19.000 alunos e professores, 
sem funcionários sem fio dedicados.

Consumerização de TI com gerenciamento de dispositivos

• Monitore, bloqueie e implante aplicativos em dispositivos móveis

• Classificação automática de cliente e imposição de política

• Avaliação da postura em tempo real

• Integrar a postura do dispositivo à política de rede

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.

Soluções em destaque 
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Gerenciamento de nuvem escalável

• Criado para implantações rápidas em campus e 
distribuídas

• Projetado para ambientes de alta capacidade

• Altamente escalável, adiciona capacidade sem 
afunilamentos

• Escalável de pequenas filiais para dezenas de 
milhares de dispositivos em vários locais

Visibilidade profunda em toda a rede

• Identifique tablets, telefones, 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

• Geração de relatórios abrangente e personalizável

Controla aplicativos, usuários e dispositivos

• Crie políticas com base em horário, identidade e 
dispositivo

• Limite BitTorrent, Netflix e outros aplicativos que 
consomem largura de banda

• Gerencie usuários e dispositivos

Gerenciamento intuitivo e escalável

Tecnologias principais

Controle de 
aplicativos

Gerenciamento 
centralizado

SD-WAN Gerenciamento 
de mobilidade

Firewall de 
próxima geração

Filtragem de 
conteúdo

Segurança 
empresarial
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