
Een oplossing voor  
elk deel van uw netwerk.
Maak kennis met de Aruba familie.

De Aruba-familie is groot en blijft groeien.  
Met oplossingen voor elke netwerkuitdaging,  
zorgt Aruba ervoor dat elke organisatie – groot 

of klein – kan genieten van zorgeloze connectiviteit. 
Ontdek nu de hele familie.

Indoor
Wi-Fi 6 certified en met een sterk ontwerp, zijn deze 

access points de ideale keuze voor binnen. Ook onder 

extreme temperaturen of vochtigheid.

Outdoor
Met een robuust ontwerp en absolute topprestaties 

zorgen deze access points voor naadloze connectiviteit 

in open lucht.

Access Points
Voor binnen of buiten, voor complexe workloads 

of simpele toegang. Voor elke uitdaging bestaat er 

een Aruba Access point die simpel, snel en veilig de 

toegang garandeert.

Aruba ClearPass
Introduceer een rollengebaseerd toegangsbeleid dat

betrouwbaar, gebruiksvriendelijk en eenvoudig te 

beheren is. Zelfs in multi-vendor omgevingen.

Switches
Van edge access tot datacenter, Aruba switches 

zorgen voor always-on networking. Met sterke 

prestaties voor applicaties die steeds meer 

bandbreedte vragen.

Aruba Enterprise Switches
Deze familie van switches blijft groeien en dekt 

vandaag elke uitdaging af, van core en datacenter tot 

access op de werkvloer of het terrein.

Aruba Small Business Switches
Betaalbaar, toegankelijk en superbetrouwbaar. Deze 

switches zijn de perfecte opstap voor groeiende 

ondernemingen.



Netwerkbeheer & inzicht
Breng eenvoud in de complexiteit met een 

beheersplatform voor uw hele wired en wireless 

netwerkinfrastructuur. Minder zorgen, meer inzicht, 

meer veiligheid. Problemen detecteren en oplossen 

is namelijk cruciaal voor het functioneren van uw 

netwerk. Met de juiste oplossingen voorkomt u 

storingen en blijft uw netwerk beschikbaar.

Security
Wie en wat connecteert er op uw netwerken? Met 

de juiste security-tools krijgt u glashelder inzicht in de 

personen en devices die toegang krijgen tot uw netwerk.

Aruba Central
Automatiseer operationeel werk, vereenvoudig het 

beheer en krijg inzicht in uw hele netwerk. Met 

Aruba Central ziet u problemen voor uw gebruikers ze 

opmerken.

Aruba User Experience Insight
Verbeter de gebruikservaring van uw applicaties met 

oplossingen die de prestaties monitoren en snelle 

troubleshooting uitvoeren.

Aruba ClearPass
Introduceer een rollengebaseerd toegangsbeleid dat 

betrouwbaar, gebruiksvriendelijk en eenvoudig te 

beheren is. Zelfs in multi-vendor omgevingen.

SD-BRANCH
Beheer veel eenvoudiger vanuit één 

gebruiksvriendelijke software-interface.

Rol sneller netwerkoplossingen uit, automatiseer 

beheer en zet uw netwerkcapaciteit slimmer in met 

Aruba SD-Wan.

› Verhoog inzicht

› Versterk controle

› Optimaliseer beveiliging

› Kies voor sterkere prestaties

› Beheer uw netwerk met gemak

Aruba Controllers
Layer 3 roaming, schaalbaarheid en redundantie, deze 

controllers bieden de hoogste prestaties en nieuwe 

mogelijkheden zoals dynamische segmentatie van 

verkeer.

Aruba Gateways
Ideaal voor branch en headend networks, deze 

gateways verzorgen premium connectiviteit voor  

SD-WAN MPLS, Internet en mobiele connectiviteit.

Maak kennis met 
de Aruba familie

Klaar voor een netwerk dat veilig én toegankelijk is?
Wij helpen u graag op weg.
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