
PREZENTACJA

Aruba Instant On oferuje szeroką gamę rozwiązań bezprzewodowych dla małych i rozwijających się firm z niewielkim lub ograniczonym wsparciem informa-
tycznym jedno lub wielobudynkowych, szukających prostego w konfiguracji rozwiązania Wi-Fi w przystępnej cenie. Aruba Instant On wyróżnia się najnowocze-
śniejszymi rozwiązaniami technologicznymi, najlepszym w swojej klasie serwisem  oraz wbudowanymi funkcjami bezpieczeństwa.

TRENDY

Małe i średnie firmy stawiają na rozwój.
• 68% małych firm w 2019 roku skupia się na inwestowaniu w wymianę przestarzałej infrastruktury informatycznej1.

• 62% małych firm odnotowało, że klienci spędzają więcej czasu w ich lokalu, gdy oferują dostęp do Wi-Fi2.

• 52% małych firm zwiększa swój budżet na usługi informatyczne z powodu obaw dotyczących bezpieczeństwa1.
                               1Raport z badania Spiceworks         2Badanie przeprowadzone przez portal smallbiztrends.com

WYZWANIA

• Radzenie sobie z tempem zmian technologicznych i konsumeryzacją IT wśród pracowników 
• Korzystanie z niestabilnego, przestarzałego sprzętu. Małe i średnie firmy potrzebują rozwiązań zapewniających 

proste wdrożenie, utrzymanie i zarządzanie.
• Znalezienie odpowiedniej technologii do danego zadania. Wykorzystywanie Wi-Fi do bezpiecznych płatności 

mobilnych i innych zastosowań. Korzystanie z dostępu dla gości, aby przyciągać i zatrzymać nowych klientów.
• Radzenie sobie z ograniczeniami dotyczącymi płynnego budżetu. Chociaż niezawodność jest ważną kwestią, cena 

często stanowi kluczowy czynnik.

KLIENCI DOCELOWI

• Przychodnie medyczne
• Małe hotele
• Małe sklepy

• Restauracje
• Start-upy technologiczne 
• Firmy projektowe

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ ROZWIĄZANIE ARUBA INSTANT ON

Prostota w najlepszym wydaniu

• Bezproblemowa konfiguracja i zarządzanie
• Zarządzanie zdalne dla wielu lokalizacji: aplikacja mobilna i 

portal w chmurze Instant On

Bezpieczeństwo najlepsze w swojej klasie

• Bezpieczny dostęp dla gości i pracowników
• Zintegrowany standard bezpieczeństwa Wi-Fi WPA2/WPA3, OWE 

zapewniający bezpieczeństwo otwartych sieci

„Zawsze działająca” - stabilna sieć

• Oprogramowanie i sprzęt najwyższej jakości od  
zaufanego dostawcy

• Wysoce wydajna sieć Wi-Fi
• Super serwis

KONKURENCJA

Ubiquiti Aruba

Do słabych stron należą…

1. Platformy punktów dostępu: większość punktów dostępu nie jest zgodna ze standardem Wave 1 
(poza NanoHD).

2. Rozwiązania domowe adoptowane do firm: awaria powoduje przekonfigurowanie całej sieci.
3. Łatwość obsługi: trudna konfiguracja; dodatkowe funkcje to kolejne płatne licencje
4. Auto-mesh: skomplikowana konfiguracja.
5. Bezpieczeństwo: Potrzebujesz dodatkowych licencji dla DPI, IDS 

Nasza odpowiedź…

1. Instant On obsługuje wszystkie platformy 802.11ac Wave 2.
2. Marka Aruba Instant On: niezawodność na miarę przedsiębiorstw.
3. Proste wdrożenie: żadnych dodatkowych licencji dla bramy do internetu
4. Jeden klik w aplikacji Aruba Instant On i masz dzialającego  mesha.
5. Firewall, DPI, IDP – funkcje dostępne w kolejnej edycji firmwaru

Cisco Meraki Go Aruba

Do słabych stron należą…

1. Platformy punktów dostępu: tylko dwa modele wykorzystujące tę samą podstawową platformę.
2. Dostępność: tylko USA, UE i UK.
3. Tryby zarządzania: tylko aplikacja mobilna.
4. Zarządzanie wieloma lokalizacjami: brak możliwości zarządzania wieloma lokalizacjami.
5. TCO: 214,98 USD / 5-letnia subskrypcja lub 273,98 USD / 5-letnia subskrypcja.

Nasza odpowiedź…

1. Pięć modeli możłiwych do użycia w większości spotykanych przypadków.
2. Rozwiązanie Aruba Instant On jest dostępne na całym świecie.
3. Aplikacja mobilna lub zarządzanie z chmury
4. Aruba Instant On zarządzasz wieloma lokalizacjami bez dodatkowych opłat.

Tylko do użytku HPE Aruba i partnerów biznesowych.



KIEDY SPRZEDAJĘ? FUNKCJE KORZYŚCI

Prostota Zarządzanie w aplikacji • system Plug and Play z szybką konfiguracją w aplikacji mobilnej lub na portalu w chmurze;
• aplikacja mobilna zapewnia całkowitą kontrolę, bez opłat za licencję czy subskrypcję;
• zdalne zarządzanie wieloma lokalizacjami z dowolnego miejsca i w dowolnym momencie.

Rozwój firmy Skalowalność • obsługa 25 punktów dostępu w sieci;
• obsługa 8 SSID;
• możliwość łączenia rożnych modeli Instant On w klastry

Bezpieczne Wi-Fi na  
całej przestrzeni

Inteligentna sieć mesh • łatwe rozszerzenie sieci na trudne do podłączenia obszary;
• mocny sygnał w każdym miejscu;
• zintegrowane standardy bezpieczeństwa WPA2/WPA3.

Spokój ducha Super serwis • wsparcie telefoniczne 24/7 przez pierwsze 90 dni oraz na czacie przez rok, roczna gwarancja;
• społeczność Instant On
• opcjonalna podstawowa opieka – dostawa części zamiennych następnego dnia roboczego przez 3 lata, wsparcie 24/7.

ROZPOCZĘCIE ROZMOWY Z FIRMAMI
1. Przy tak wielu różnych urządzeniach podłączonych do sieci Wi-Fi, jak bardzo ufają Państwo, że wspierają efektywność pracowników przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka 
związanego z bezpieczeństwem w firmie?
Punkty dostępu Aruba Instant On oferują proste, bezpieczne i niezawodne rozwiązanie Wi-Fi. Jego konfiguracja jest tak prosta, że zajmuje zaledwie kilka minut i nie wymaga żadnej wiedzy technicznej, podobnie jak 
zarządzanie siecią.
2. Posiadając ograniczone zasoby informatyczne lub nie mając ich wcale, jak bardzo pomocna byłaby szybka i bezpieczna konfiguracja sieci Wi-Fi w kilka minut przez  
aplikację mobilną? 
Korzystając z intuicyjnej aplikacji mobilnej Aruba Instant On, można skonfigurować sieć Wi-Fi w zaledwie kilka minut bez żadnej wiedzy technicznej.
3. Czy są Państwo gotowi na rozwój?
Rozwiązania Aruba Instant On zapewniają wysoką wydajność w przystępnej cenie oraz wspierają potrzebę rozwoju, konkurowania i optymalizacji biznesu.

ROZPOCZĘCIE ROZMOWY Z INFORMATYKAMI
1. Czy firma korzysta z większej liczby aplikacji w chmurze i wykonuje więcej zadań na urządzeniach mobilnych? 
Aruba Instant On pomaga zachować przewagę konkurencyjną dzięki lepszej obsłudze płatności cyfrowych i szybszemu Wi-Fi dla gości.
2. Przy tak wielu transakcjach mobilnych, czy uważają Państwo, że bezpieczeństwo Państwa sieci Wi-Fi jest wystarczające?
Aruba Instant On posiada wbudowane funkcje bezpieczeństwa pomagające w spełnianiu tych samych standardów dotyczących transakcji mobilnych i ochrony danych, których muszą przestrzegać  
duże przedsiębiorstwa.
3. Czy obecna sieć Wi-Fi spełnia wymagania klientów dotyczące prędkości i łatwości obsługi? 
Aruba Instant On to specjalnie stworzone rozwiązanie WLAN pozwalające na zaoszczędzenie czasu bez utraty prostej obsługi, bezpieczeństwa i niezawodności potrzebnych do szybszego rozwoju firmy.

KTO PODEJMUJE DECYZJĘ

• założyciele;
• właściciele;
• kierownicy biura;
• informatycy.

ZASOBY

• Prezentacja dla partnerów na temat rozwiązań Aruba Instant On
• Przewodnik realizacji kampanii dotyczącej rozwiązań Aruba Instant On

KARTA STRATEGII SPRZEDAŻY ARUBA DLA PRODUKTÓW INSTANT ON (CIĄG DALSZY)

KLUCZOWE PUNKTY STRATEGII 
SPRZEDAŻY

Zaufany dostawca

Aruba to uznany lider w branży sieci  
bezprzewodowych i przewodowych;  
sprzęt/oprogramowanie najwyższej jakości

Brak ukrytych opłat

Brak opłat za subskrypcję czy licencję

Wbudowany zestaw zaawansowanych funkcji

Zewnętrzne urządzenia bezpieczeństwa nie 
są wymagane
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