
SOLUÇÕES DE LAN SEM FIO
WiNG 5

REqUER MENOS. 
OFERECE MAIS.



PREPARE-SE PARA O 
NOVO MUNDO 
SEM FIO.

Cada vez mais equipamentos sem fio são agregados à 
nossa vida e ao nosso local de trabalho. Seus usuários 
aumentam as expectativas a respeito do que podem 
obter de uma rede sem fio e não têm paciência para lidar 
com falhas. Querem aplicativos que não fiquem presos. 
Querem aplicativos de voz e streaming de vídeo de alta 
qualidade. E realmente precisam que a rede permaneça 
em perfeito funcionamento sempre, especialmente nos 
períodos onde a utilização é mais solicitada.

Mas sem a arquitetura de rede correta, sua rede 11n 
parecerá um carro esportivo preso no tráfego; tem o 
potencial necessário para proporcionar um excelente 
desempenho, mas não tem chance de mostrá-lo. 

Nossa LAN sem fio WiNG 5 funciona de outra maneira. 
Sua arquitetura distribuída faz com que os pontos de acesso 
sejam capazes de disponibilizar uma excelente qualidade 
de serviço (QoS na sigla em inglês) assim como segurança 
e serviços de mobilidade, permitindo a otimização do 
roteamento direto de pacotes de dados e a obtenção de 
uma maior resistência de rede. Descubra a maneira menos 
complicada e menos cara de obter mais capacidade, com 
mais agilidade e usuários mais satisfeitos.  

O PADRÃO SEM FIO 802.11n TRAZ A 
VELOCIDADE QUE TORNA ISTO POSSÍVEL.  



UMA MANEIRA 
MAIS INTELIGENTE 
DE IMPLANTAR 
TECNOLOGIA 
SEM FIO.

Apesar do 802.11n abrir inúmeras novas possibilidades para 
aplicativos sem fio, não pode resolver problemas inerentes 
à arquitetura da rede. Os gargalos e as quedas de sistema 
ainda constituirão problemas para a maioria das redes.

Isto se deve ao fato de que a maior parte das redes LAN sem 
fio roteam todo o tráfego, todas as instâncias de QoS e toda a 
segurança através de um controlador sem fio. Simplesmente 
agregar pontos de acesso não é suficiente para lidar com 
mais tráfego. Se, por exemplo, você recebe fluxos de vídeo 
provenientes de uma estação de segurança ou tem acesso 
a imagens em alta resolução de resultados de exames 
médicos sua informação exerce muita demanda na rede, 
o que em uma arquitetura tradicional faz com que tudo se 
torne mais lento para você e todos os demais participantes. 
E, se um controlador sem fio ou switch cabeado chegar a 
falhar, os usuários de toda a rede se veriam afetados pela 
interrupção do serviço.

INTELIGÊNCIA DISTRIBUÍDA:



Com exatamente a mesma inteligência de rede WiNG 5 incorporada 
tanto nos pontos de acesso como nos controladores, os pontos 
de acesso são suficientemente inteligentes para comunicar-se 
diretamente uns com outros com o objetivo de criar rotas mais 
eficientes para o tráfego da rede. Os dados são transferidos de 
um ponto de acesso diretamente para o próximo com completas 
funcionalidades de QoS e segurança, de modo que seus usuários 
possam executar seus aplicativos de maneira rápida e sem 
inconvenientes. Cada elemento da rede tem consciência dos 
elementos restantes e do status de cada um deles, e trabalham 
conjuntamente para encontrar as melhores rotas através da rede. 
Embora os controladores ainda sejam usados para gerenciar, 

NOSSA 
SOLUÇÃO 
WLAN DA 
MOTOROLA 
RESOLVE 
AS COISAS  
DE OUTRA 
MANEIRA. 
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COMPARAÇÃO ENTRE A ARqUITETURA ‘HUB AND SPOKE’ E WiNG 5

A arquitetura ‘hub and spoke’ exige backhaul de tráfego para um controlador, 
o qual agrega congestionamento e latência.

direcionar e escalar a rede, transmissões individuais podem 
ser feitas utilizando a trajetória mais curta.

Aproveitar o poder dos pontos de acesso significa que precisará 
de menos controladores sem fio, de modo que a WLAN WiNG 
5 da Motorola possa prover mais do que tanto você como seus 
usuários precisam com menos infraestrutura. 

A arquitetura WiNG 5 tem liberdade para rotear tráfego diretamente 
através da melhor trajetória de qualidade, minimizando o tráfego 

cabeado e acelerando os aplicativos.



Como benefício adicional, projetamos nossos pontos de acesso 
WLAN para aproveitar certas funcionalidades especiais 
de software em equipamentos de computação móvel da 
Motorola, o que se traduz em roaming mais rápido, conexões 
mais estáveis e extensão da vida útil da bateria. 

UTILIZAÇÃO DE 
EqUIPAMENTOS MOTOROLA

Elimine os gargalos por intermédio do roteamento direto 
inteligente e experimente mais capacidade e QoS mais alta, 
segurança e serviços de mobilidade com pontos de acesso 
WLAN que têm bom desempenho mesmo com os tempos de 
utilização mais pesados. Isto significa que você pode confiar na 
rede para os aplicativos mais exigentes e críticos, sabendo que 
nunca decepcionará seus usuários.  

Com WLAN WiNG 5, nenhum funcionário de escritório 
deverá preocupar-se com aplicativos emperrados quando mais 
precisam deles para trabalhar em seu laptop. Os empregados 
de qualquer loja podem utilizar equipamentos sem fio para 
processar transações e acessar a informação sem precisar 
abandonar o cliente, inclusive em épocas nas quais as vendas 
alcançam seu pico máximo, como, por exemplo, nas festas de 
fim de ano.

MAIS CAPACIDADE
DE REDE

Dar inteligência aos pontos de acesso, além do controlador, 
em uma LAN sem fio WiNG 5 faz algo mais do que permitir 
maior capacidade. Também incrementa a sobrevivência da 
rede, o que é algo bastante valioso se parte da rede estiver 
experimentando algum problema. 

Os pontos de acesso da WLAN WiNG 5 estão conscientes da 
existência da rede. É por isto que são capazes de re-rotear o 
tráfego com muita facilidade para evitar qualquer componente 
que não funcione ou esteja sobrecarregado. Diante da falha de um 
controlador sem fio/switch cabeado, sua rede continua funcionando 
com a melhor qualidade de serviço, segurança e mobilidade, e 
seus usuários talvez sequer percebam a interrupção.

Os controladores e pontos de acesso WLAN da Motorola 
também contam com uma ranhura para cartão 3G que permite 
a comutação via backhaul para uma rede externa em casos 
de interrupção de serviço, de modo que seus usuários poderão 
continuar utilizando os aplicativos baseados na nuvem, 
fundamentais para muitas operações. 

MAIS 
RESISTÊNCIA 

MAIS 
COBERTURA

Além de ser suficientemente inteligentes para falar uns com 
outros, os pontos de acesso e controladores de uma WLAN 
WiNG 5 também são capazes de compreender o panorama do 
cliente e todo seu ambiente RF. Podem detectar interferência RF, 
vazios na cobertura e canais sobrecarregados sem a necessidade 
de implantar nenhum componente de hardware adicional. 
Se existir algum problema, o sistema SMART RF WiNG 5, 
consciente do aplicativo, realiza os ajustes necessários no que 
se refere à configuração de canal e potência para consertá-lo, 
uma vez que minimiza o impacto em aplicativos sensíveis de voz 
e vídeo. Nossa solução de Controle de Rede AirDefense também 
permite classificar fontes de interferência, além de detectar e 
solucionar problemas recorrentes com a ajuda de um detalhado 
histórico de dados. 



MAIS 
AGILIDADE

Se alguma vez sentiu que teve de forçar uma solução sem fio 
ou colocá-la em risco devido à escassez de opções, saiba que 
a solução está a caminho. Tudo começa com nosso extenso 
portfólio de pontos de acesso e controladores sem fio para 
locais pequenos, médios e grandes, áreas internas/externas 
e inclusive pontos de acesso wall plate especializados para 
edifícios com várias de vivendas como hotéis. E a arquitetura 
WiNG 5 de LAN sem fio também permite combinar decisões 
local a local no que se refere à determinação de dispor de 
um controlador principal local ou remoto e um controlador 
de respaldo local ou remoto na mesma rede. De modo que 
agora está em condições de construir uma rede sem fio mais 
conveniente e sob medida para suas necessidades.

Para ser ágil, você precisa de flexibilidade e velocidade. 
Projetamos a WLAN WiNG 5 para que seja fácil de implantar 
sem a necessidade de reconfigurar as WLAN de sua rede com 
fio. E para os pontos de acesso que se incorporem à rede de 
maneira automática obtém-se instruções de configuração de 
maneira sem fio segundo sua localização na rede, de modo que 
você poupa tempo na etapa anterior à montagem.
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MAIS FACILIDADE DE 
GERENCIAMENTO

A arquitetura WiNG 5 foi construída para o nível de escalabilidade 
que você precisa.  Gerencie uma rede sem fio em toda a organização 
e não em uma intrincada combinação de locais e subredes. Desfrute 
da tranquilidade de poder estabelecer e atender às políticas 
coerentes de segurança e configuração em toda a rede.



A inteligência distribuída da LAN sem fio WiNG 5 da Motorola 
pode ajudar a reduzir tanto o gasto de capital inicial como  
o gasto operacional subsequente. A economia ocorre por  
vários fatores:

•  Nossos pontos de acesso oferecem maior sensibilidade de 
receptor e mais potência, de modo que, para cobrir uma 
área determinada, são necessárias menos unidades.  E, para 
determinado número de pontos de acesso, exigem-se menos 
controladores sem fio, obtendo-se assim uma economia de 
capital ainda maior.

•  Os pontos de acesso contam com funcionalidades de 
segurança e sensores para a detecção e solução de problemas, 
de maneira que não é preciso adquirir nenhuma rede cara de 
sensores dedicados.

•  Nossa ferramenta LANPlanner ajuda a modelar e prever  
a disposição WLAN 802.11n mais conveniente, o que permite 
construir uma rede com a quantidade justa de pontos de 
acesso, mantendo uma cobertura completa e uniforme.

•  Do ponto de vista operacional, a suíte de Controle de Bom 
Funcionamento da Rede AirDefense rapidamente classifica e 
resolve os problemas encontrados, reduzindo a quantidade 
de visitas ao site por parte de técnicos para a detecção  
e solução de problemas no local. 

OBTENHA
MAIS. 
PAGUE
MENOS.
O QUE VOCÊ DIRIA SE FOSSE CAPAZ DE 
IMPLANTAR TODAS ESTAS FUNCIONALIDADES 
EM SUA PRÓXIMA LAN SEM FIO 802.11n E, 
ALÉM DISTO, ECONOMIZAR DINHEIRO? 



COMPONENTES WiNG 5 DA MOTOROLA

DESIGN E GERENCIAMENTOPONTO DE ACESSO CONTROLADOR SEM FIO

• AP 7131: Um, dois ou 
tri-rádio. Opção de Cartão 3G

• AP 6532 : Dois rádios

• AP 6521: Apenas um rádio

• AP 650 : Um ou dois rádios

• AP 6511: Fixado na parede 
(Wall Plate)

• AP 7161: Dois rádios para 
áreas externas.

• AP 7181: Alta potência para 
áreas externas

• Controlador de serviços 
integrados NX 9000 para 
matrizes de grandes 
empresas ou centros de 
operações de redes

• RFS 7000 : Centro de dados 
/ grande empresa 

• RFS 6000 : Empresa média 

• RFS 4000 : Empresa 
pequena, opção de ponto 
de acesso

• LANPlanner

• Controle de Bom
Funcionamento da  Rede 
AirDefense

• Gerenciamento de 
Infraestrutura AirDefense

• Segurança e Cumprimento 
da Rede AirDefense

AP 6511: Ponto de acesso especialmente projetado para funcio nar 
sobre cabeamento CAT5/6, facilitando o fornecimento de serviço 
sem fio em hotéis, residências e instalações com um grande 
número de usuários.

AP 6521: Ponto de acesso 802.11n versátil de apenas um rádio 
que pode ser usado para acesso ou como sensor dedicado.

AP 6532: Ponto de acesso 802.11n de dois rádios  focado  
no desempenho; o segundo rádio pode ser utilizado como sensor 
para detecção e solução de problemas.

AP 7131: Ponto de acesso “tudo em um” capaz de admitir várias 
funções de maneira simultânea.

AP 7161: Ponto de acesso 802.11n de dois rádios para áreas 
externas.

AP 7181: Ponto de acesso mesh de alta potência para áreas externas.

O ponto de acesso mais conveniente para você dependerá 
de suas necessidades de utilização:

TODOS NOSSOS PONTOS DE 
ACESSO FORAM CONSTRUÍDOS 
PARA PROPORCIONAR 
ROTEAMENTO DE DADOS EFICIENTE, 
SEM DEIXAR DE GARANTIR UM 
NÍVEL MÁXIMO DE SEGURANÇA  
E CONTROLE DE REDE. 

MAIS 
OPÇÕES.    
MAIS 
FLEXIBILIDADE.

AP 621: Ponto de acesso fino de apenas um rádio  com velocidades 
802.11n, de custo eficiente.

AP 650: Ponto de acesso 802.11n multiuso e rentável para 
escritórios centrais ou filiais.



O RFS4000, o RFS6000 e o RFS7000 oferecem segurança  
e gerenciamento central para a rede, assim como também 
serviços de aplicação; todos certificados para sua utilização 
no 802.11n.

O Controlados de Serviços Integrados NX 9000 é a solução 
ideal para sedes centrais ou para um Centro de Operações 
Nacionais (NOC na sigla em inglês) em grandes empresas com 
redes Lan Sem Fio distribuídas. Proporciona um eficiente ponto 
único de configuração, cumprimento de políticas, e detecção 
e solução remota de problemas  para até 10.000 pontos de 
acesso sem fio WiNG 5.

CONTROLADORES

NOSSA FERRAMENTA DE DESIGN LANPlanner PERMITE 
CONSTRUIR UMA LAN SEM FIO VIRTUAL EM SEU ESPAÇO 
DE TRABALHO, CRIANDO UM SISTEMA ESPECIALMENTE 
OTIMIZADO PARA VOCÊ.

O LANPlanner leva em conta o ambiente de trabalho, a 
quantidade de usuários, os aplicativos em uso, tais como Voz 
sobre IP (VoIP) e demais fatores que permitam prever a carga 
sobre a rede e a localização mais conveniente para os pontos 
de acesso. Inclusive ajuda a otimizar a infraestrutura disponível 
atualmente. Ao utilizar o LANPlanner, você pode configurar uma 
rede de diferentes maneiras para definir a localização mais 
conveniente para obter o máximo nível de cobertura para seus 
usuários implantando a menor quantidade de componentes de 
hardware possível. 

LANPlanner



•   GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA 
AIRDEFENSE: 
Este programa coordena a infraestrutura proporcionada 
por outros provedores e permite gerenciar absolutamente 
tudo de um único painel, permitindo a seu departamento 
de TI comandar facilmente as operações e a segurança de 
sua rede, inclusive quando são combinados componentes 
herdados e de próxima geração.

•  SEGURANÇA E CUMPRIMENTO DA REDE 
AIRDEFENSE: 
Este programa oferece a melhor funcionalidade de cumpri-
mento e segurança de rede de sua classe sobre a base de 
diferentes regulamentações governamentais e industriais, 
incluindo Sarbanes-Oxley (SOX), a Lei de Portabilidade e 
Responsabilidade de Seguro de Saúde (HIPAA na sigla em 
inglês) e os padrões da Indústria de Cartões de Pagamento 
(PCI na sigla em inglês).

•  CONTROLE DE BOM FUNCIONAMENTO DA 
REDE AIRDEFENSE: 
Este kit de ferramentas rapidamente diagnostica, detecta 
e soluciona problemas na rede sem fio para determinar a 
causa principal. Embora o problema geralmente esteja 
associado à rede com fio, a função de Controle de Rede 
pode analisar os problemas encontrados na rede sem fio. 

www.motorola.com/br/solucoesderedessemfio

EMBORA SEJA MAIS CONHECIDA  
POR SUA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA  
E CUMPRIMENTO DA REDE,  
A AIRDEFENSE OFERECE OUTRAS 
DUAS SOLUÇÕES NA MESMA 
PLATAFORMA E COM O MESMO  
GRAU DE EFICIÊNCIA:

AIRDEFENSE



SEJAMOS  REALISTAS:
O fornecimento de uma rede sem fio pode ser uma tarefa ingrata, já que os 
usuários somente notarão as possíveis deficiências.
Mas com o tempo os usuários vão percebendo a qualidade de sua experiência 
WLAN e começam a confiar no alto grau de disponibilidade da rede quando mais 
precisam.  Isto é precisamente “tecnologia sem fio eficiente”.
Com uma rede WLAN WiNG 5 da Motorola, você pode saborear uma xícara de 
café pela manhã com menos preocupação e com a satisfação de saber que optou 
pela alternativa mais conveniente para sua empresa.

SOLUÇÕES DE REDES SEM FIO
A Motorola proporciona conectividade contínua que coloca a informação nas 
mãos dos usuários em tempo real, proporcionando aos clientes a agilidade 
que necessitam para fazer crescer seu negócio ou melhorar o fornecimento de 
serviços e a proteção ao público. Ao trabalhar conjuntamente e sem interrupções 
com equipamentos de ponta, as inigualáveis soluções de redes sem fio da 
Motorola incluem redes LAN sem fio de ambientes internos, Mesh sem fio de 
ambientes externos, ponto-a-multiponto, ponto-a-ponto e soluções de voz sobre 
WLAN. Combinadas com potentes ferramentas de software para planejamento 
de redes sem fio, segurança, gerenciamento, detecção e solução de problemas, 
as soluções da Motorola proporcionam conexão a redes confiáveis e acesso, em 
qualquer lugar, para organizações do mundo inteiro. 

www.motorola.com/br/solucoesderedessemfio
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MAIS TECNOLOGIA 
SEM FIO.
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PREOCUPAÇÃO. 


