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Distribuição de Conteúdo para Escolas e Universidades

Eduque, informe e entretenha seus usuários em qualquer lugar que
eles estejam com um Peplink MediaFast, que contêm as tecnologias de caching e delivery appliance.
O MediaFast faz o download e armazena arquivos de e-learning, vídeos, e outros conteúdos que estejam
na Internet, e os entrega quando e em qualquer lugar que seus usuários precisem, sem tempo de espera.
Com o MediaFast o vídeo é sempre nítido e claro, os sites e conteúdos mais visitados são acessados instantaneamente,
e o aprendizado torna-se sempre constante, inclusive em áreas rurais ou em veículos em movimento. Tudo isso acontece
automaticamente, em plano de fundo, tornando o aparelho de fácil ajuste e uso. O MediaFast ainda reduz o uso da banda
de download, corta os custos de conectividade e confere mais controle sobre a sua infraestrutura de rede.
E-learning. E-verywhere.
Dê aos seus alunos acesso a Internet e eles terão em mãos
uma fonte de aprendizado sem igual. O MediaFast faz download
e otimiza vídeos, Flash, HTML5 e outros conteúdos dos melhores
sites educacionais, e os torna acessíveis ao seu aluno na velocidade de sua rede local. Você pode, inclusive, ligar temporariamente
seu MediaFast a uma rede, de baixo custo e alta velocidade, de
armazenamento de conteúdo e levá-lo a estudantes em locais
onde a conexão a Internet seja ruim ou inexistente, tornando o
E-learning possível a todos.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Caching de Conteúdo Móvel. Controle de Despesas
Mantenha os viajantes entretidos e permita que eles possam ser
produtivos durante o trajeto com o MediaFast. Passageiros, sejam
eles de ônibus, barcos, ou quaisquer outros meios de transporte,
acessam vídeos, jogos e outros conteúdos populares da Web. O
MediaFast armazena e disponibiliza-os, na velocidade da rede local
(LAN), sempre que solicitados. Seus clientes terão uma experiência
de melhor qualidade sem ter que se preocupar com limites de dados
de celular. Você economiza em custos de conectividade móvel, e a
reputação dos seus serviços só vai melhorar. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rápido e Eficiente. Quando Você Mais Precisa.
Precisa de mais velocidade? Faça downloads e armazene conteúdos
da Internet mais rapidamente com a capacidade multi-WAN e do
SpeedFusion bandwidth e load balancing. Disponível separadamente, o
multi-WAN e SpeedFusion tornam mais fácil e acessível incrementar a sua
solução MediaFast a qualquer momento, permitindo que sua rede de
distribuição de conteúdo cresça juntamente com a sua necessidade.

Aprenda Mais. Jogue Mais. Descubra Mais Sobre o MediaFast.
Com o MediaFast, alunos têm acesso a um universo de informações.
Viajantes podem trabalhar e jogar mais durante seu trajeto. E você
disponibiliza uma experiência melhor a seus clientes com um único
aparelho acessível de caching e distribuição de conteúdo.

Especificações

Código do Produto

Interface LAN

Caching de Vídeos
Caching de Conteúdo

´

´

Consumo de Energia
Dimensões
Peso
Certificações

1 ano de Garantia Limitada

1 ano de Garantia Limitada

Garantia

Para a relação de modem compatíveis visite o website: http://www.peplink.com/modem

Multi-WAN Load Balancing e Speed Fusion estão disponíveis como conteúdos opcionais.

Características
Segurança
Suporte para PPPoE, Static IP, DHCP
Health Check do Link WAN
Monitor de Banda Disponível
Suporte para Modem USB 4G/3G

Caching de Vídeos

Encaminhamento de NAT e IP
Rotas Estáticas

Caching de Conteúdo

Suporte para Serviços de DNS Dinâmico

Suporte IPv6
Aplicação Flash
Servidor DHCP para Clientes LAN
Opções Avançadas de DHCP
Reserva DHCP
Proxy DNS para Clientes LAN

Servidor WINS

Grupo de Usuários
Reserva de Largura de Banda
Limite Individual de Largura de
Banda
Priorização de Aplicação
Por Grupos de Usuários
Aplicação QoS Customizada

Failover Inteligente
Sessão Contínua
Distribuição de Carga Por Serviço
Algoritmos Múltiplos
Completa Solução VPN*

Administração Web

App sobre Utilização do Roteador
Notificação via E-mail
Relatórios de Clientes Ativos e Sessões
Estatísticas de Utilização de Largura de Banda

Agregação de Largura de Banda
Failover Inteligente
Chave de Autenticação Pré Compartilhada
Roteamento Dinâmico

Serviço Syslog
SNMP v1, v2c e v3
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