
1. Точките за Достъп (ТД) трябва да поддържат 802.11a, 802.11b, 802.11g стандарта. ТД 

също трябва да поддържат 802.11n стандарта в 2.4 и 5 GHz лентите едновременно. ТД също 

трябва да поддържат 802.11 ac стандарта в 5 GHz лентата. 

2. ТД трябва да поддържат WPA2 Personal/Enterprise оторизация и AES/CCMP 

кодиране. 

3. ТД трябва да бъдат сертифицирани от Wi-Fi Alliance и да поддържат: WMM, WMM-

PS, 802.11d, 802.11h и 802.11e. 

4. Адаптивни антени - Точките за достъп трябва да притежават адаптивни антени (антенни 

решетки) способни да генерират различни модели на приемане на полезния сигнал и да 

формират тесни насочени лъчи при предаване за осигуряване на максимално качество, 

намаляване на смущенията, увеличаване на капацитета и надеждността. 

5. Портал за връзка на потребителите - Native user Onboarding (Zero-IT Activation) - Трябва 

да има вграден портал за автоматично свързване на потребители с даден профил на връзка, 

без ИТ администрация. 

6. Генериране на т.нар Pre Shared key за отделен потребител (DPSKTM) - Динамичната PSK 

технология трябва да позволи обезпечаване на индивидуален ключ за всеки потребител по 

сигурен, скалируем и лесен начин.  

7. Polarization Diversity with MRC (Maximal Ratio Combining ) - Интелигентните антени 

трябва да поддържат едновременно хоризонтална и вертикална поляризация, за да 

осигуряват винаги отлично качество на връзка при непрекъснато променящото се 

местоположение на крайните у-ва. 

8. Достъп за гости - Напълно интегрирана фунционалност за гости със следните 

характеристики 

• Удостоверяване с индивидуална парола 

• Удостоверяване без парола 

• Възможност за индивидуално лого на Web портала за гости 

• Възможност за свързване през Web портала на Zero-IT активиране на у-ва 

Портал за гости 

• Изпращане на паролата за гости през Email или SMS 

• Генериране на парола за неограничен брой гости едновременно 

 

9. Разпознаване и статистика за използваните приложения - Тази функционалност трябва да 

разпознава автоматично и показва 10-те най-често използвани приложения от клиентите. 

Трябва да има възможност за добавяне на допълнителни приложения за показване. Трябва 



да може да се формират политики по забрана на дадени приложения на база име на домейн 

или номера на портове. 

10. Графичен интерейс - Wizard базирана конфигурация. Всички менюта трябва да са бързо 

достъпни и лесни за конфигуриране. 


