Upgraden naar de Aruba Instant On 1830
Switch-serie vanaf de HPE OfficeConnect 1820
Switch-serie
Aangezien de netwerkvereisten zich steeds verder ontwikkelen, zijn veel kleine ondernemingen op zoek
naar manieren om bij te blijven, maar ze hebben geen middelen of budget om aan hun IT-systemen te
besteden. En hier is een taak weggelegd voor een betaalbare en betrouwbare netwerkoplossing.
Wij introduceren de Aruba Instant On 1830 Switch-serie, de kosteneffectieve en eenvoudig te beheren
switch-serie, die ideaal is voor kleine ondernemingen die op zoek zijn naar een eenvoudigere, slimmere
netwerkoplossing.

Wat zijn de belangrijkste voordelen van de Aruba Instant On 1830
Switch-serie?
Hoge prestaties
De smart-managed Layer 2 Ethernet switch-serie kan worden uitgerold in 8-, 24- en 48-poorts voor
zowel niet-PoE- als PoE-modellen.
Eenvoudige installatie
Bespaar uzelf de tijd en moeite van een ingewikkelde installatie dankzij de auto-discovery van Instant
On-switches wanneer u een Instant On-wifinetwerk hebt.
Stille uitrol
Kies uit compacte en ventilatorloze 8-poorts PoE- en niet-PoE-modellen, en een 24-poorts niet-PoEmodel voor omgevingen waar akoestische gevoeligheid belangrijk is.
Enkelvoudige beheerinterface
Installeer en monitor de switch-serie met behulp van een mobiele app of webportal, net als voor Instant
On Access Points.
Gemoedsrust
De beperkte levenslange garantie betekent dat u op Aruba kunt vertrouwen, nu en tot ver in de
toekomst.

Waarom upgraden naar 1830?
Geniet van flexibele beheeropties met Instant On cloud-management, met toegang via de mobiele app
of webportal, of de lokale web-GUI – zonder extra kosten.
Bovendien kunnen gebruikers dankzij het hogere PoE-power budget op het 24-poorts PoE-model
verbinding maken met apparaten met een hoog vermogen, zoals draadloze access points, printers en
andere IoT-apparaten, zonder afzonderlijke elektrische bedrading.
En als u werkt in een omgeving met beperkte ruimte kan het 8-poorts niet-PoE-model ook worden
gevoed vanaf een externe PoE-switch. Dit biedt grotere flexibiliteit omdat er geen extra, omvangrijke
stopcontacten noodzakelijk zijn.

Hoe past de 1830 bij de behoeften van kleine ondernemingen?
De Aruba Instant On 1830 Switch is zo ontworpen dat hij past bij veel omgevingen van kleine
ondernemingen, waaronder thuiswerkplekken, winkels en cafés en professionele werkplekken.
Zo werkt het:
Thuiswerkplekken
Ervaar thuis een connectiviteit op bedrijfsniveau met de Aruba Instant On AP11 en AP12 in combinatie
met de 8-poorts 1830-switch. Sluit bovendien naadloos desktops, spelcomputers en bewakingscamera's
aan op het netwerk met betrouwbare, betaalbare gigabit-connectiviteit.
Winkels en cafés
Ga voor ultieme connectiviteit en veiligheid dankzij de robuuste netwerkaansluitingen van Aruba Instant
On 1830-switches. Voorzie Point-of-Sale (PoS)-systemen naadloos van voeding voor ophalen buiten de
winkel, payroll, voorraadbeheer, gastentoegang en andere belangrijke retailprocessen.
Professionele werkplekken
Snelle connectiviteit is van essentieel belang voor samenwerking in een kantooromgeving - en de 1830switches geven u de connectiviteit op hoge snelheid die u nodig hebt. Bovendien kunt u printers,
bewakingscamera's en desktops voeden met één ethernetkabel om kosten te besparen.

Een overzicht van de 1830 Switch-familie
De Aruba Instant On 1830 Switch-serie omvat zes verschillende modellen, die allemaal verbeteringen op
het gebied van hardware en software bieden ten opzichte van de HPE OfficeConnect 1820 switch-serie.
Naarmate u uw netwerk verder uitbreidt, migreert u naar Instant On 1830 op basis van de functies die u
nodig hebt. Maar u kunt er zeker van zijn dat beide systemen samenwerken, zodat u uw netwerk in uw
eigen tempo kunt updaten.

Modelvergelijking

Models

Aruba Instant On 1830

HPE OfficeConnect 1820

8-port

8 10/100/1000 ports

8 10/100/1000 ports

8-port PoE

8 10/100/1000 ports (65W)

8 10/100/1000 ports
(65W)

24-port

24 10/100/1000 ports
2 SFP 1GbE ports

24 10/100/1000 ports
2 SFP 1GbE ports

24-port PoE

24 10/100/1000 ports
2 SFP 1GbE ports
(195W)

24 10/100/1000 ports
2 SFP 1GbE ports
(185W)

48-port

48 10/100/1000 ports
4 SFP 1GbE ports

48 10/100/1000 ports
4 SFP 1GbE ports

48-port PoE

48 10/100/1000 ports
4 SFP 1GbE ports
(370W)

48 10/100/1000 ports
4 SFP 1GbE ports

Garantie
Aruba Instant On Limited Lifetime Support biedt 24X7 telefonische ondersteuning gedurende de eerste
90 dagen en chatondersteuning gedurende de volledige garantieperiode. Communityondersteuning is
inbegrepen voor de levensduur van het product.

Zoek naar een partnercampagne die u kan helpen bij de migratie van
uw klanten van Aruba Instant On 1820 naar 1830.
Nu kopen>
Terug naar microsite >

