
WRV200 e безжичен Wireless-
G VPN рутер за споделяне на 
високоскоростна Интернет 

връзка, който подържа технологията 
RangeBooster за подобряване на покритие-
то на безжичния обхват. 

Продуктите от серията устройства 
на Linksys за малкия бизнес са достъпни и на-
деждни висококачествени решения за изграж-
дане на сигурна безжична връзка в офис среда. 
Linksys WRV200, като част от продуктите в 
тази серия, осигурява всички тези предимства и 
гарантира високата сигурност на създадената 

мрежа в съчетание с много лесната инсталация и безпроблем-
ната поддръжка на самото устройство.

С WRV200 можете да създадете безжична мрежа в надеждна, 
интелигентна и SNMP управляема среда с цел максимално опро-
стено управление, без никакви притеснения. Интуитивният уеб 
базиран интерфейс позволява бърз и лесен достъп до настройките 
на устройството. Инсталацията е максимално опростена, а упра-
влението, било то локално или отдалечено, е просто като детска 
играчка в ръцете на възрастен човек. Благодарение на SNMP 
функционалността имате възможност за безпроблемен отдалечен 
достъп за настройка и наблюдение на състоянието на безжичния 
рутер, независимо от вашето моментно местоположение.

VPN функционалността на рутера дава възможност за 
използване на няколко SSID наименования за отделните вирту-
ални мрежи, които имате възможност да създадете и използ-
вате едновременно. Устройството поддържа възможност за 
разпределяне и приоритети на входящият и изходящ трафик, 
подобрена QOS функционалност и възможности за предаване и 
приемане на гласови и видеоданни. Поддръжката на безжичен 
QoS (WMM) и на кабелен QoS (възможност за приоритети на 
отделните Ethernet конектори) означава, че няма да имате 
никакъв проблем да поддържате максимално качество на бизнес 
услугите, ползващи глас и видео, като например VOIP комуника-
ции или видеоконферентни  връзки.

Linksys WRV200 поддържа 10 IPsec QuickVPN тунела със ско-
рост на трансфер от 30 мегабита, което дава възможност на 
често пътуващите служители във фирмата да ползват сигурен 
и лесен достъп до фирмените ресурси, независимо къде по света 
се намират в дадения момент. Като задължителен елемент за 
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Безжичният рутер Linksys WRV200 
разпределя високоскоростен Интернет

• RangeBooster (MIMO) технология за драматично  
подобрение на обхвата

• SPI Firewall, криптиране и поддръжка на VPN мрежи за 
оптимална сигурност

• Поддръжка на няколко BSSID и VLAN мрежи за отделно 
ползване на няколко подсигурени мрежи

• Подобрена QoS функционалност за безжичната и за ка-
белната връзка за по-добра работа с аудио/видеоданни

бизнеса, този рутер предлага функции за максимална сигурност 
на обменяната информация - функции за автентикация, кодиране 
на данните и защитна стена. Допълнителни възможности за 
постигане на по-високо ниво на сигурност са опцията за изключ-
ване излъчването на SSID имената, филтриране по MAC адреси 
на клиентите с разрешен достъп и функция за прихващане и 
елиминиране на DOS атаки, идващи от външни мрежи.

Технологията RangeBooster дава възможност за постигане на 
значително по-добър обхват на безжичната мрежа, като същевре-
менно и скоростта на предаване и приемане е по-добра. Това се 
постига благодарение на технологията MIMO (част от специфика-
цията на стандарта Wireless-N, 802.11n), която дава възможност 
за едновременно ползване на две или повече независими антени 
за приемане и предаване на данни. Другото съществено преи-
мущество на MIMO е способността да се използват отразени 
сигнали, които при нормални условия пречат на работата на 
безжичните устройства. Linksys WRV200 разполага и с възможност 
за контрол на силата на излъчвания сигнал, така че да можете 
динамично да управлявате обхвата на безжичната мрежа.


