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PREDSTAVITEV

2N Easy Route

Več kot UMTS router
..2N Easy Route je GSM vmesnik, s katerim pojem mobilnost resnično dobi pravi pomen..

Gre za IP GSM vmesnik nove generacije, ki ga odlikujejo raznovrstne
možnosti uporabe in velika zanesljivost, kot jo poznamo tudi že pri ostalih produktih podjetja 2N. Popolna brezžična rešitev temelji na UMTS povezavi in zagotavlja uporabnikom visoke hitrosti prenosa podatkov, ki si jih lahko deli kar do 250 uporabnikov. Možnost, da lahko odnesete 2N® EasyRoute
kamorkoli želite, lahko da vašemu podjetju še dodatno vrednost. Enostavno
ga je nastaviti in takoj pričeti z uporabo vseh funkcionalnosti.
2N EasyRoute uporabniku nudi:
• pošiljanje/prejemanje SMS preko odjemalca elektronske pošte
preko SMTP/POP3
• BabyCall funkcijo (primerno za otroke, starejše ljudi).
• Kratko, hitro in enostavno klicanje, saj ni potrebno vtipkati celotne
številke.
• Avtomatično konfiguracijo IP naslova – DHCP strežnika.
• Prenos govora in faks sporočil hkrati s prenosom podatkov – vse v
eni napravi
• Enostavna selitev iz lokacije na lokacijo

2N EasyRoute združuje kar 3 zanimive načine uporabe
I. 2N EasyRoute kot zamenjava ADSL povezave
2N® EasyRoute lahko priključimo na osnovni router in v primeru prekinitve
ADSL povezave se nemudoma vzpostavi UMTS povezava, ki omogoča
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hitrosti prenosa do 7,2 Mbps. Hkraten prenos govora in podatkov vam
olajša delo, saj ne potrebujete čakati na ostale, da zaključijo z aktivnostmi.
Idealna rešitev torej za manjše, še tako zahtevne pisarne.
II. 2N® EasyRoute kot Back-up router
Avtomatični back-up router zagotavlja VRRP. 2N® EasyRoute je priključen na
osnovni router in v primeru prekinitve povezave se nemudoma vzpostavi
rezervna povezava preko UMTS omrežja. Komunikacija med obema routerjema je nastavljiva in uporabnik sam lahko določi, kako dolg izpad še tolerira in kdaj želi, da se mu vklopi rezervna povezava. V trenutku, ko je glavna
povezava vzpostavljena, svojo vlogo prevzame osnovni router. To predstavlja idealno rešitev za podjetja, ki delajo na lokacijah, kjer je osnovna povezava nezanesljiva oziroma jim zanesljivost povezave veliko pomeni.

III. 2N EasyRoute kot Wi-Fi Hot Spot
2N® EasyRoute je idealna rešitev tudi za kraje, kjer uporabljajo internetno kot
osnovno dejavnost ali kot dopolnilo k le-tej. Zanimiva rešitev za podjetja na
razstavah ali sejmih, kjer potrebujejo zagotoviti dostop do interneta tudi
obiskovalcem, pa tudi v restavracijah, hotelih, dostopnih točkah za internet ...
Nudi možnost razširitve v predplačniški sistem, ki omogoča nadzor in omejitev
dostopa do povezave. Uporabnikom torej omogoča določitev cene na minuto in omejitev, koliko časa bodo lahko ostali povezani. Seveda pa poleg dostopne točke za internet omogoča tudi telefonske klice in pošiljanje/prejemanje
faks sporočil, tako da lahko predstavlja zelo zanimivo rešitev – 3v1.
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