
Wi-Fi Simplificado no WatchGuard Cloud 

Recursos multi-tier e multi-tenant
Com o Wi-Fi no WatchGuard Cloud, é possível reduzir a 

complexidade da gestão de múltiplos serviços. Dessa forma,  

fica fácil implantar, configurar e gerar relatórios sobre a 

conectividade e o desempenho de Wi-Fi de todos os usuários 

em uma só plataforma. 

Geração de relatórios e visibilidade
Agora os MSPs têm visibilidade da geração de relatórios 

fundamentais, por exemplo, cobertura de intensidade do sinal, 

consumo de largura de banda sem fio dos clientes, utilização de 

access point e distribuição de clientes. Assim, sempre é possível 

garantir uma visualização abrangente da integridade e do sistema 

do dispositivo.

Experiência de Wi-Fi Seguro
Oferecemos a tecnologia Wi-Fi 6 e a criptografia WPA3 em um 

único access point sem fio. Com isso, as equipes de TI ou os MSPs 

podem distribuir a solução para que os usuários finais substituam 

a rede sem fio atual, viabilizando uma rede corporativa e pessoal 

com uma abrangência maior e mais inteligente (em relação às 

versões de Wi-Fi anteriores). 

Segurança corporativa
A WatchGuard oferece proteção contra ciberameaças introduzidas 

por redes sem fio, além de bloquear malware suspeito, prevenir 

intrusões e filtrar conteúdo prejudicial, minimizando a chance  

de ataques.

Serviço sem intervenções
Os access points de Wi-Fi 6 permitem uma experiência de 

integração dos funcionários com dispositivos fáceis de configurar. 

Dessa forma, não é necessário solicitar o suporte de equipes de TI 

corporativas para realizar a instalação no local.

Gerenciamento simplificado com nossa 
Plataforma de Segurança Unificada™
O Wi-Fi no WatchGuard Cloud permite que gerentes de TI e MSPs 

identifiquem, monitorem e gerem relatórios sobre o desempenho 

do ecossistema de dispositivos conectados à rede corporativa. 

Tudo isso acontece em tempo real e por meio de um portal, 

viabilizando uma experiência em painel único. A solução  

é nativa do nosso portfólio de produtos de segurança, otimizando 

o gerenciamento de clientes da WatchGuard e simplificando  

as despesas de TI.

No mundo atual, as demandas de tecnologia sem fio se transformaram em uma verdadeira necessidade de continuarmos conectados 

para realizar atividades de trabalho e lazer. O Wi-Fi no WatchGuard Cloud é uma maneira simplificada para que os provedores de serviços 

gerenciados (MSPs) administrem, de forma centralizada, múltiplos serviços de segurança em diversas forças de trabalho distribuídas, 

seguindo a missão da WatchGuard de criar uma plataforma de segurança unificada.

Os APs de Wi-Fi 6 têm um desempenho ultrarrápido e seguro. Wi-Fi 6 e WPA3 são elementos centrais de uma rede 
moderna, e a WatchGuard forneceu uma experiência sem fio fora de série. 

- Luis Gimenez, Diretor de Tecnologia da SPW“



Caso de Uso de Wi-Fi 6

Pequenos escritórios  
e trabalhadores remotos 

 ✓ Wi-Fi de alto desempenho para funcionários que 

trabalham de casa ou em modalidades remotas.

 ✓ Acesso seguro a recursos de dados corporativos durante 

o trabalho de casa ou em um escritório remoto. 

 ✓ Gerenciamento centralizado na nuvem, permitindo 

implementação sem intervenções e gestão facilitada.

Escritórios distribuídos  
e Ensino Fundamental 

 ✓ Ecossistema confiável com o mínimo de interrupções  

na produtividade.

 ✓ Aprimoramento de ambientes multitarefas com uso 

considerável de largura de banda, como chamadas 

de videoconferência, compartilhamento de arquivos, 

pesquisas e oficinas.

 ✓ Experiência sem fio integrada para permitir a conexão  

de mais dispositivos aos access points de Wi-Fi 6  

(em comparação com Wi-Fi 5).

Internet das Coisas (IoT) e varejo 

 ✓ Wi-Fi 6, a melhor opção para uma conectividade de IoT 

que alimenta recursos de alto consumo, como aparelhos 

com baterias grandes, dispositivos móveis, equipamento 

autônomo e muito mais.

 ✓ Possibilidade de oferecer cadastros para consultas, 

ferramentas de pesquisa, promoções direcionadas e 

notificações push sem interromper a experiência sem fio.

 ✓ Desempenho maximizado para reduzir o consumo e o 

congestionamento de energia dos sistemas de ponto de 

venda (PDV) em lojas de comércio distribuído. 

 ✓ Digitalização de nível avançado das empresas com 

integração WPA3 segura.

 ✓ Experiências de usuário com personalização de marca, 

além de portal cativo para usuários convidados antes de 

conceder acesso à rede de Wi-Fi.

Implantações robustas e de alta densidade 

 ✓ Access points sem fio de alto desempenho ideais  

para ambientes de alta densidade, permitindo uma 

experiência integrada independentemente das condições. 

 ✓ AP430CR, um revestimento de classificação IP67 com 

temperatura operacional de -40 a 149 °F (-40 a 65 °C)  

que viabiliza a implantação nas condições climáticas  

mais extremas.

 ✓ Suporte para diversos ambientes de alta densidade 

adversos e ao ar livre, como armazéns de fábricas, freezers 

industriais, grande campus corporativos e educacionais, 

entre outros exemplos.

 ✓ Casos de uso atuais menos comuns contemplados pelos 

access points de Wi-Fi da WatchGuard: acampamentos, 

garagens de estacionamento e parquinhos, entre outros.
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Sobre a WatchGuard
A WatchGuard® Technologies, Inc. é líder global em segurança de rede, segurança de endpoints, Wi-Fi Seguro, autenticação multifator  

e inteligência de rede. Os premiados produtos e serviços da empresa são adotados em todo o mundo por mais de 18.000 parceiros  

e prestadores de serviços, para proteger mais de 250.000 clientes. Nossa missão é tornar a segurança corporativa simples e acessível  

a organizações de todos os tipos e tamanhos, o que faz da WatchGuard a solução ideal para empresas de médio porte e distribuídas.  

A WatchGuard tem sua sede em Seattle, no estado de Washington, nos EUA, e escritórios na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico  

e América Latina.  Para saber mais, acesse WatchGuard.com/br.
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Opções Flexíveis de Gerenciamento dos 
Access Points de Wi-Fi 6 no WatchGuard Cloud

Wi-Fi com a WatchGuard: nós cuidamos de você!
Seja em espaços internos remotos, pequenos escritórios ou até ambientes 

externos adversos e expansivos, a WatchGuard oferece uma ampla variedade de 

access points de Wi-Fi 6 para atender a todas as necessidades de tecnologia sem 

fio. As opções de licenças de gerenciamento de Wi-Fi da WatchGuard habilitam 

recursos que suprem as necessidades empresariais dos dias de hoje e oferecem 

a flexibilidade de evoluir com as exigências de tecnologia sem fio do futuro.

OPÇÕES DE LICENÇAS DE GERENCIAMENTO

DESCRIÇÃO DO RECURSO WI-FI PADRÃO WI-FI DA PLATAFORMA  
DE SEGURANÇA UNIFICADA™

Recursos nativos de gerenciamento  
do WatchGuard Cloud ✓ ✓

Suporte e garantia de hardware  
24 horas por dia, 7 dias por semana ✓ ✓

Gerenciamento de inventário ✓ ✓

Acesso SSH/CLI ✓ ✓

Configurações de rádio ✓ ✓

Configurações de SSID ✓ ✓

Configurações de dispositivo ✓ ✓

Firmware atualizado ✓ ✓

Geração de relatórios/visibilidade 24 horas ✓ ✓

Visibilidade de status em tempo real ✓ ✓

Integração de API do WatchGuard Cloud para PSA ✓ ✓

Modelos de site AP ✓ ✓

Portal de login ✓ ✓

Saída do servidor Syslog ✓

Recursos de VPNs IKEv2 (RAP) ✓

Geração de relatórios/visibilidade de 30 dias ✓

Integrações futuras do portfólio da WatchGuard ✓

Recursos futuros de segurança e Wi-Fi* ✓

*Os recursos incluídos na licença da Plataforma de Segurança Unificada serão determinados pela WatchGuard. Alguns recursos podem exigir 
produtos adicionais da WatchGuard para funcionar.
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