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Cisco Meraki Cloud Managed Wireless
– en simpel, innovativ og sikker løsning
Meraki fra verdens førende netværksproducent, Cisco,
sætter dagsordenen for, hvordan og hvor simpelt man
kan bygge en trådløs infrastruktur, som på samme tid
er bundsolid og sikker.
En sikker løsning
I forhold til sikkerhed har Meraki f.eks. gæsteadgang
med integreret Facebook-login, der giver info om
demografi til efterfølgende analyse. Derudover kan du
også finde indbygget support for integration til skræddersyede portaler samt integreret sikkerhed. Cisco
Meraki-løsningen kan udbygges med avancerede
indendørs og udendørs kameraer med bevægelsessensorer og dataindsamling. Det er et simpelt og enkelt
indbygget device management, som giver administratorer mulighed for at slette eller låse enheder,
hvorved sikkerheden på netværket øges.
Skræddersyet dataanalyse
Meraki indsamler data til brug for analyse, og denne
data kan skræddersys, så det imødekommer GDPRregulativer, men samtidig giver dybdegående indsigt.
Med det indbyggede API er der mulighed for at
benytte .data ..sammen .med. f.eks. .egne. apps, CRM-

systemer og lignende.
Hos Conecto er vi eksperter i design og arkitektur
omkring Cisco Meraki. Vi er desuden applikations- og
dataspecialister, som kan hjælpe jer med at bruge data,
som Meraki opsamler fra brugerne. Disse data kan via
Merakis API benyttes til jeres allerede kørende CRMsystem eller sikkerhedssystem til f.eks. at genkende
enheder og/eller mønstre.
Cisco Meraki porteføljen består af:
• Wireless access points
•

Firewalls & SD-Wan

•

Switching

•

Cloud managed control & dashboard

•

Sikkerhedskameraer

•

Avanceret indbygget API

Er du interesseret i at høre mere, kommer vi meget
gerne forbi og uddyber, hvad vi kan hjælpe jer og jeres
virksomhed med.
Kontakt Conecto på +45 33363738
eller info@conecto.dk for yderligere information.

Conecto A/S er et dansk IT-specialisthus, som fokuserer pa at bibringe vores kunder den størst mulige værdi ved at optimere den digitale arbejdsplads og gøre
arbejdsstyrken mobil ved at levere løsninger inden for Virtualisering, Mobility og Enterprise Network. Conecto har eksisteret siden 1997 og har højtuddannede specialister
og mange ars erfaring med at radgive og levere løsninger pa specifikke omrader som Citrix, Cisco og Imprivata. Vores overbevisning er, at IT skal supportere og forbedre
virksomhedens arbejdsprocesser, og at applikationer skal leveres til brugerne uden afbrydelser eller forsinkelser – derved opnar vores kunder maksimal udnyttelse af
deres IT-investeringer.
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