Cisco RV340, RV345, and RV345P
Dual WAN Gigabit VPN Routers

נתבי  SMBשל סיסקו  ,RV340הם נתבים בעלי ביצועים גבוהים ,הנתמכים לראשונה
ב.Cisco AnyConnect VPN-
זמין עם  4עד  16פורטים  LANו.PoE -
אידיאלי עבור רשתות קטנות עם צרכי אבטחה מוגברת .קל להגדרה וניהול .הם
כוללים אחריות מוגבלת לכל החיים.
עסקים קטנים נחשפים כל הזמן לאיומי אינטרנט .ה ,RV340מקשרים עסקים קטנים לאינטרנט ומגינים על
עובדים מפני תוכן לא רצוי ואתרים זדוניים מבלי להתפשר על החוויה המקוונת .הנתבים מסייעים להגביר
את הפרודוקטיביות של העובדים ואת ביצועי הרשת הכוללים על ידי הגבלת גלישה באינטרנט ע"י סינון
אתרים וביטול תעבורת רשת לא רצויה .המשתמשים מוגנים באופן אוטומטי מאתרים זדוניים או בסיכון,
ללא קשר לסיווג האתר .ניתן לזהות ולטפל בהתקני קצה ויישומים בהתאם למדיניות המוגדרת על-ידי
המשתמש לצורך שיפור הפרודוקטיביות ושימוש אופטימלי ברשת .עם ממשק משתמש אינטואיטיבי,
 ,RV340, RV345ו  RV345Pמאפשר לך להפעילו תוך דקות .נתבים אלה מספקים קישוריות מאובטחת,
שהיא כה שקופה שלא תדעו שהיא שם.

RV340, RV345, RV345P

▪

שתי יציאות  WANמאפשרות  Load Balancingבין שני קווי  WANשונים.

▪

 4יציאות  LANב RV340-מספקות קישוריות בעלת ביצועים גבוהים.

▪

 16יציאות  LANב , RV345-ממש מתג  SMBקלאסי שכלול בנתב.

▪

 8יציאות  LANו 8 -יציאות  PoE+LANהמאפשרות חיבור להתקני תקשורת עם אספקת מתח
בגרסת .RV345P

▪

שתי יציאות  USBלחיבור  3G/4Gסלולרי.

▪

פונקציונליות  VPNגמישה לאינטראקטיביות מאובטחת ,עם תמיכה בCisco AnyConnect
 .Secure Mobility Clientאידיאלי לגישה מרחוק באמצעות התקנים ניידים.

▪

תמיכה בלקוח  Secure Mobilityשל  ,®Cisco AnyConnectאידיאלי לגישה מרחוק באמצעות
התקנים ניידים.

▪

סינון אתרים דינמי ,מאפשר יעילות עסקית ואבטחה בעת התחברות לאינטרנט.

▪

זיהוי לקוח ויישום ,מאפשרים מדיניות גישה לאינטרנט עבור מכשירי קצה ויישומי אינטרנט כדי
לסייע בביצועים וביטחון.

)RV340W (Wireless Version

▪

שתי יציאות  WANמאפשרות  Load Balancingבין שני קווי  WANשונים.

▪

 4יציאות  LANמספקות קישוריות בעלת ביצועים גבוהים.

▪

נקודת גישה משולבת מסוג  ,802.11AC Wave 2עם אנטנות חיצוניות ()MU-MIMO

▪

שתי יציאות  USBלחיבור  3G/4Gסלולרי.

▪

פונקציונליות  VPNגמישה לאינטראקטיביות מאובטחת ,עם תמיכה בCisco AnyConnect
 .Secure Mobility Clientאידיאלי לגישה מרחוק באמצעות התקנים ניידים.

▪

סינון אתרים דינמי ,מאפשר יעילות עסקית ואבטחה בעת התחברות לאינטרנט.

▪

זיהוי לקוח ויישום ,מאפשרים מדיניות גישה לאינטרנט עבור מכשירי קצה ויישומי אינטרנט כדי
לסייע בביצועים וביטחון.

▪

ה RV340W -של  Ciscoהוא הבחירה האופטימלית לכל רשת עסקית קטנה הדורשת ביצועים,
אבטחה ואמינות.

