
RESUMO DA TECNOLOGIA

A necessidade de oferecer uma conexão sem fio rápida e 
confiável em qualquer lugar dentro de uma organização 
é uma preocupação crescente. Isso está levando as 
organizações a procurar formas mais simples de melhorar o 
desempenho de suas redes e fornecer novos serviços para 
melhorar a experiência dos usuários e a produtividade.

O Aruba Instant combina simplicidade com rede de 
classe corporativa para atender às necessidades de TI e 
de negócios. Integrando a funcionalidade do controlador 
diretamente no ponto de acesso, a Aruba oferece uma 
solução fácil de implantar e gerenciar, com recursos 
avançados do InstantOS, como controles de acesso 
baseados em função e otimização da conectividade do 
cliente com tecnologia IA. 

Os pontos de acesso podem ser gerenciados localmente, na 
nuvem ou no local. Em ambientes locais ou distribuídos, o 
gerenciamento e o Provisionamento sem intervenção (ZTP) 
baseados na nuvem oferecem a flexibilidade para implantar e 
gerenciar rapidamente novos pontos de acesso em dias, em 
vez de semanas ou meses. Para uma configuração e controle 
mais centralizados, o mesmo ponto de acesso também pode 
ser redirecionado para operar em um ambiente baseado em 
controlador para maximizar a flexibilidade de implementação 
e oferecer proteção ao investimento.

MELHOR DESEMPENHO DE USUÁRIOS E 
APLICATIVOS 
Para atender à crescente demanda por melhor mobilidade, 
otimização de tráfego de voz e vídeo e acesso seguro, os 
APs da Aruba no modo Instant fornecem recursos de classe 
corporativa que proporcionam desempenho, segurança e 
facilidade de operação. O software sem fio InstantOS inclui 
os seguintes recursos:

• Tecnologia Adaptive Radio Management (ARM) - 
Garante automaticamente que a interferência de RF 
nos APs da Aruba não afete o desempenho do Wi-Fi, 
resultando em uma rede sem fio mais confiável e com 
melhor desempenho.

ARUBA INSTANT WI-FI
Nível corporativo, simples e acessível 

• Capacidades multiusuário - Para pontos de acesso 
802.11 ax, suporta OFDMA (Orthogonal Frequency-
Division Multiple Access) e MU-MIMO (Multi-User, Multiple 
Input, Multiple Output). Mu-MIMO é suportado em APs 
802.11ac wave 2 e 802.11ax.

• Tecnologia ClientMatch patenteada – Continuamente 
reúne as métricas de sessão de cada dispositivo 
móvel conectado para direcionar de forma inteligente 
dispositivos individuais para o melhor AP com base na 
intensidade do sinal Wi-Fi, carga de tráfego e outras 
características de desempenho em tempo real.

• ClientMatch com ciência Ax (para APs 802.11ax) e  
clientes de grupos com ciência MU-MIMO (para APs 
802.11ac wave 2) em seus respectivos pontos de acesso 

PRINCIPAIS RECURSOS
• Disponível em 802.11ax (Wi-Fi 6) e 802.11ac  

(Wi-Fi 5) Wave 2 
• Suporta opções de gerenciamento no local, na 

nuvem e nas instalações
• Inclui servidor interno baseado em RADIUS para  

autenticação local
• Baseado no Aruba InstantOS com desempenho  

Wi-Fi de nível empresarial 
• Inclui melhor segurança com Wi-Fi Alliance WPA3 e 

suporte Enhanced Open
• Solução econômica inclui firewall integrado e WIPS
• APs podem ser facilmente convertidos para o 

modo baseado em controlador para configuração e 
controle centralizados



RESUMO DA TECNOLOGIA 
ARUBA INSTANT WI-FI

para aproveitar a vantagem de conectividade simultânea e 
as eficiências de transmissão, aumentando a capacidade 
geral da rede. 

• Balanceamento de carga de espectro – Distribui 
uniformemente as cargas de clientes em todos os canais 
em uma implantação densa para que todos tenham 
acesso mais rápido por meio do uso mais eficiente do 
espectro sem fio disponível.

SEGURANÇA INTEGRADA COM CONTROLE 
INTELIGENTE DE APLICATIVOS
Com o atual uso crescente de mobilidade, a TI é encarregada 
de garantir que o comportamento da rede e do usuário 
esteja sendo monitorado, independentemente do local, hora 
ou tipo de dispositivo. Pontos de acesso requerem segurança 
de hardware e software que seja fácil para a TI implantar e 
gerenciar. O InstantOS suporta recursos de segurança para 
aplicativos, usuários, dispositivos (móveis e IoT) e aplicativos 
que incluem:

• Acesso baseado em função – O recurso Policy 
Enforcement Firewall (PEF) permite definir e gerenciar, 
com simplicidade, políticas para segmentar o tráfego 
com base nas funções do aplicativo, do usuário ou do 
dispositivo. A TI pode facilmente permitir que os usuários 
acessem serviços que correspondam aos seus trabalhos 
ou status (aluno ou visitante) e declarar se o acesso é 
idêntico para dispositivos gerenciados de TI ou BYOD. 
Os dispositivos de IoT também podem ser facilmente 
segmentados, e as políticas podem definir para o que eles 
podem enviar tráfego ou quem pode gerenciá-los. 

• Visibilidade de aplicativo – Um recurso no PEF, o AppRF 
fornece um recurso de inspeção profunda de pacotes 
que tem assinaturas para mais de 2.500 aplicativos, 
como o GoToMeeting, o YouTube, o Skype for Business, 
o SharePoint e o Salesforce.com. O uso e o desempenho 
dos aplicativos são monitorados, permitindo que a equipe 
de TI otimize a rede com base em dados de largura de 
banda, prioridade e caminho da rede em tempo real, 
mesmo para aplicativos criptografados ou que parecem 
ser tráfego da web.

• Filtragem URL – Web Content Classification (WebCC) é 
um recurso de assinatura opcional do PEF que fornece a 
capacidade de controlar os sites da web que os usuários 
podem navegar. As solicitações de URL da Web são 
redirecionadas para um banco de dados em nuvem que 

contém informações atualizadas de conteúdo e reputação 
sobre milhões de páginas da web. Esses dados são 
usados para determinar que tipos de navegação na web 
e aplicativos são permitidos para diferentes usuários ou 
diferentes horários do dia.

• Solução integrada de prevenção de invasões sem fio 
e analisador de espectro  – O software RFProtect evita 
ataques de negação de serviço e man-in-the-middle e 
reduz as ameaças de segurança OTA. 

• Autenticação mais forte – Inclui padrões Wi-Fi Alliance 
WPA3 e Enhanced Open para oferecer tranquilidade para 
usuários com criptografia e autenticação mais robustas. 

OS PONTOS DE ACESSO WI-FI MAIS CONFIÁVEIS  
DO SETOR
Os APs da Aruba no modo Instant oferecem failover em 
tempo real e recursos de hardware que mantêm as redes em 
funcionamento. Os recursos principais incluem:

• Sobrevivência de rede de AP – A funcionalidade do 
controlador virtual integrado é distribuída entre todos os 
APs implantados no cluster. Assim, não existe um ponto 
único de falha. Um AP mestre é eleito dinamicamente 
para atuar como a interface para visibilidade e 
configuração local. Se o AP mestre eleito ficar indisponível 
por qualquer motivo, um novo AP é eleito como mestre 
dinamicamente. Conectividade do cliente, roaming e 
outros serviços não são afetados durante este processo, 
dada a natureza distribuída da arquitetura. 

• Conectividade de celular – Suporta uma variedade de 
modems USB 3G/4G que podem ser conectados aos 
APs Aruba. O uplink de celular pode ser usado como 
uma conexão primária em áreas de difícil conexão, para 
implantações iniciais ou como um backup para usos de 
missão crítica.

• Upgrades flexíveis de imagem – Permite baixar o 
firmware e configurar uma reinicialização durante as 
horas de inatividade. Agende a atualização durante a 
noite, evitando a interrupção dos negócios até que todos 
voltem para casa.
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FLEXIBILIDADE NA IMPLANTAÇÃO E NO 
GERENCIAMENTO
Encontrar a solução certa sempre começa com a rapidez e 
eficiência com que a rede pode ser implantada e o nível de 
simplicidade do gerenciamento. Os APs Aruba Instant podem 
ser instalados usando soluções locais e remotas para colocar 
um local para funcionar rapidamente e, daí em diante, 
podem ser gerenciados de qualquer lugar. O Aruba Instant 
oferece suporte a um modelo de configuração exclusivo em 
que um AP principal é configurado e envia automaticamente 
uma configuração aos APs subsequentes à medida que eles 
se conectam à rede. É simples assim.

• Gerenciamento e configuração local – A GUI integrada 
fornece acesso à configuração e visibilidade de como a 
rede está operando. SSIDs, funções, privilégios de acesso 
de visitantes e muito mais são fáceis de configurar sem a 
necessidade de acesso à Internet.

• ZTP (Provisionamento sem intervenção) – Uma opção 
baseada em nuvem que permite que a TI carregue uma 
configuração. Uma vez que o AP é instalado, ele entre em 
contato com a central e faz o download de sua imagem 
e configuração automaticamente. Qualquer local com 
acesso à Internet pode ser colocado em operação sem a 
necessidade de conhecimento de TI no local.

• Gerenciamento de nuvem – Para simplificar, o Aruba 
Central oferece gerenciamento flexível de nuvem para 
remover a necessidade de dispositivos e sua manutenção 
associada. Além de APs Aruba Instant, a central pode ser 
usada para gerenciar switches Aruba e gateways de filiais. 
Os painéis de visibilidade fornecem informações sobre 
o usuário, o aplicativo e a análise de desempenho, bem 
como informações de relatórios.

• Gerenciamento no local – Para ambientes que não 
estão prontos para a nuvem, o Aruba AirWave oferece a 
capacidade de gerenciar os APs Aruba Instant, bem como 
os APs do campus a partir de uma única plataforma. 
Além dos controladores e switches da Aruba, o AirWave 
também pode ser usado para gerenciar a infraestrutura 
com fio e sem fio de vários fornecedores.

RESUMO 
O Aruba Instant é uma das soluções sem fio mais 
econômicas e de desempenho mais rápido disponível. 
As opções 802.11ac e 802.11ax foram desenvolvidas para 
lidar com ambientes de alta densidade (mobilidade e IoT) e 
tráfego de voz e vídeo. Os softwares de classe corporativa 
e hardware líderes do setor atendem a casos de uso de 
organizações pequenas a grandes, onde a mobilidade, a 
manipulação de tráfego para um número crescente de 
dispositivos e o gerenciamento simplificado estão no topo da 
lista de desejos da TI.


