
Folha de dados

Wi-fi de próxima geração com gerenciamento na nuvem
A Alpha fornece a única plataforma totalmente integrada para a sua 
infraestrutura de rede wireless

Access point na nuvem

Uma arquitetura de nuvem com confiabilidade, acessibilidade, 
segurança, facilidade de uso e escalonabilidade necessária 
para apoiar qualquer fluxo de trabalho wi-fi

Access Points de classe empresarial que fornecem redes 
confiáveis e de alto desempenho, além de segurança proativa e 
otimizada

Plataforma Mojo com gerenciamento na nuvem

Navigator
Organização

Wireless Manager
Acesso + Segurança

Guest Manager
Adesão de usuários

Canvas
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Plataforma única simplesAirTight 
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Packets
Solução de problemas

One
Autenticação única

Nano
Móvel

API
Programação

Launchpad
Acesso na nuvem

Principais benefícios
Painéis personalizados para um monitoramento 
completo feito a partir de um único painel
Implantação verdadeiramente zero-touch através da 
propagação automatizada de políticas
Políticas únicas que podem governar milhares de pontos 
de acesso de uma só vez
Acesso completo à API em toda a nuvem

Análise de pacotes baseada em nuvem, resultando na solução 
rápida de problemas
Recursos flexíveis de rede para visitantes com ferramentas 
avançadas para conexão e comunicação entre visitantes
Pontos de acesso inteligentes monitoram dinamicamente o espaço 
para assegurar um desempenho ideal
Prevenção de intrusão em wireless integrada, líder da indústria
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Recursos wi-fi com gerenciamento na nuvem exclusivos
Esses recursos exclusivos auxiliam a única plataforma totalmente integrada par acesso wi-fi, segurança 
e adesão de usuários.

Mojo Wireless Manager é um 
painel único para toda a rede e 
fluxos de trabalho de política de 
segurança

Mojo AirTight é o sistema 
de prevenção de intrusões 
em wireless (WIPS) líder da 
indústria, para uma proteção 
contra ameaças a rede sem 
fio.

Mojo Navigator oferece 
uma maneira única de 
organizar redes wi-fi para 
facilidade de implantação 
e monitoramento.

Mojo Launchpad oferece 
acesso à toda a plataforma 
Mojo com gerenciamento na 
nuvem

Mojo API é uma interface 
na qual os programadores 
e desenvolvedores de 
aplicativos podem acessar a
nuvem Mojo.

Mojo Guest Manager eleva 
as redes de visitantes a um 

outro patamar com recursos e 
controles avançados

Mojo Nano é uma experiência 
móvel otimizada para uma 

configuração de wi fi rápida 
e fácil

Mojo Canvas é um aplicativo 
de design interativo hospeda-
do na web para a criação de 
belíssimas páginas de abertura 
e de acesso

Mojo Packets é o único 
analisador de pacote gráfico 

hospedado na nuvem da 
indústria, para a solução de 

problemas de wi-fi.

Mojo One é um serviço de 
autenticação única para toda 

a Nuvem Mojo

Fale conosco
Tel: +55 11 2476-0150 
wifi@alphainnovations.com.br 
www.alphainnovations.com.br

Avaliação
Queremos que você veja com seus próprios 
olhos o que a Alpha tem a oferecer. Solicite 
uma avaliação.

Demonstração
Quer saber mais? Aposto que sim!
Uma demonstração inicial é a melhor 
maneira de saber mais sobre a Alpha e 
como podemos oferecer a melhor plataforma 
wireless para as suas necessidades.
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Pacotes wi-fi com gerenciamento na nuvem
O Wi-fi com gerenciamento na nuvem da Alpha é criando com base em uma arquitetura de núvel multi-inquilino 
produtiva para acesso, segurança e adesão de usuários, garantindo alta confiabilidade através de uma abordagem 
automatizada, escalonável, segura e econômica.

Enterprise Enterprise Elite

 
ACCESO ACCESS

Gerenciamento de acesso wi-fi

Interface otimizada para acesso móvel

Solução de problemas gráficos e captura de pacote remota

Recursos de rede para visitantes

API para localização, dispositivo, política e acordo de usuário

 
SEGURIDADSEGURANÇA

Prevenção de intrusão em wireless (WIPS) integrada

Sistema de gerenciamento de eventos robusto

Geração de relatórios automatizada

API para criação de políticas de segurança, atividades de quarentena, impressão 
digital de dispositivos, gerenciamento de eventos e geração de relatórios

 
COMPROMISO ADESÃO DE 

USUÁRIOS

Plugins de autenticação múltiplos

Análise Wi-Fi

Análise de login social

Análise baseada em zonas

API para análise, configuração de portal, integração de terceiros

Modelos para criação de páginas de abertura e de acesso

Widgets avançados de página de abertura e de acesso

Adesão de usuários móveis (fornecimento intranavegador*/SMS/MMS)

 

 
NUBE NUVEM

Suporte telefônico e via e-mail 24hx7d todos os dias do ano

Garantia vitalícia para todas as compras de hardware

Atualizações de firmware regulares para segurança, desempenho e aprimora-
mentos de recursos

* É necessária uma licença adicional



Escritórios corporativos mundiais

América do Norte
Tel.: +1 360 647 2360
Fax: +1 360 671 4936

Europa
Tel.: +49 9122 79889 0
Fax: +49 9122 79889 21

Brasil
Tel: +55 11 2476-0150
Fax: +55 11 2476-0150

Ásia-Pacífico
Tel.: +852 2736.8663
Fax: +852 2199.7988

Alpha Technologies Devido ao contínuo desenvolvimento do produto, Alpha Technologies reserva-se o direito de alterar especificações sem prévio aviso. 
© 2013 Alpha Technologies. Todos os direitos são reservados. Alpha® é uma marca registrada da Alpha Technologies. 

Visite nosso website em www.alpha.com

© 2017 Alpha Technologies Inc. 
Todos os direitos são reservados. (08/2017)

Access Point C-100 Access Point C-75
Access Point  
externo O-90 Access Point C-120 Access Point C-130

Componentes de rádio Rádio 802.11b/g/n,
Rádio 802.11a/n/ac  
(Wave 2)
Antenas internas

Rádio 802.11b/g/n, 
Rádio 802.11a/n/ac
(Wave 1)
Antenas internas

Rádio 802.11b/g/n,  
Rádio 802.11a/n/ac
(Wave 1) Antenas internas

Rádio 802.11b/g/n,  
Rádio 802.11a/n/
ac (Wave 2) Antenas 
internas

Rádio 802.11b/g/n, 
Rádio 802.11a/n/ac 
(Wave 2)
Antenas internas de 
rádio multifuncionais 
802.11a/b/g/n/ac

Portas 2 Portas Ethernet Gigabit 2 Portas Ethernet  
Gigabit Porta USB 2,0

2 Portas Ethernet Gigabit 2 Portas Ethernet 
Gigabit Porta USB 2,0

2 Portas Ethernet 
Gigabit Porta USB 2,0

Taxas de dados máx 876 Mbps/300 Mbps 1,3 Gbps/450 Mbps 1,3 Gbps/450 Mbps 1,7 Gbps/800 Mbps 1,7 Gbps/800 Mbps
Fluxos espaciais 2x2:2 MIMO 3x3:3 MIMO 3x3:3 MIMO 4x4:4 MU-MIMO 4x4:4 MU-MIMO
Largura de canal 20/40/80 MHz 20/40/80 MHz 20/40/80 MHz 20/40/80/ 

80+80 MHz
20/40/80/ 
80+80 MHz

Potência 802.3af Potência CC 802.3af Potência CC 802.3at Potência CC 
E802.3af/802.3at

Potência CC 
E802.3af/802.3at

Suporte de antena 
externa

Não Sím* Sím* Não Não

Mesh Sím Sím Sím Sím Sím
WIPS Sím Sím Sím Sím Sím
*Modelos-irmãos C-75 e O-90 compatíveis com antenas externas (C-75 e O-90-E, respectivamente)

Access Point Wi-Fi Cloud

Sobre a Mojo Networks, Inc.
A Mojo Networks está redefinindo o conceito de plataforma wi-fi moderna. Imagine 
a escalonabilidade para configurar pontos de acesso com alguns poucos cliques, tudo do 
seu smartphone. Imagine uma experiência de Internet que envolva os usuários com sua 
empresa para obter resultados. Fique seguro  na mesma rede wi-fi que apoia as principais 
marcas da Fortune 500s, Global 2000 e os mais altos níveis governamentais. 
E desfrute da economia de uma solução primordialmente em nuvem sem o custo de 
hardware proprietário. Bem-vindos à era da conectividade total. Fundada em 2003, a Mojo 
Networks (conhecida anteriormente como AirTight Networks) atende a clientes Fortune 
500, Global 2000 e grandes operadoras no mundo inteiro. Solicite uma versão de teste 
gratuita da Mojo Networks no site www.mojonetworks.com.


