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Tận dụng tối đa nền tảng quản lý đám mây
của Aruba và Quản lý nội bộ

Doanh nghiệp luôn phải sẵn sàng ứng phó với các 
hiểm họa gây ra bởi con người, thiên tai hoặc đại dịch 
nên cần phải có một kế hoạch dự phòng để đảm bảo 
hoạt động kinh doanh được liên tục. Giải pháp Aruba 
Remote Access Point (RAPs) dựa trên nền tảng quản trị 
đám mây hoặc tại chỗ sẽ giúp bộ phận CNTT xử lý 
các vấn đề kết nối từ xa cho những người cần làm 
việc cơ động và cần truy cập tài nguyên nội bộ để 
hoàn thành công việc. Với giải pháp này, bộ phận CNTT 
có thể mở rộng hệ thống mạng của doanh nghiệp đến 
bất cứ đâu với chi phí thấp hơn nhưng vẫn bảo mật,
dễ dàng giải quyết những vấn đề của mạng từ xa 
truyền thống. Và trên hết, nhiều phương án chuyển đổi 
dự phòng sẽ đảm bảo các điểm làm việc từ xa vẫn tiếp 
tục hoạt động ngay cả khi hệ thống chính bị ảnh hưởng.

REMOTE ACCESS POINTS 
Các giải pháp Remote Access Point (RAP) đa chức năng 
của Aruba cung cấp khả năng truy cập mạng không dây 
và có dây một cách an toàn, nhanh chóng vào tài 
nguyên nội bộ doanh nghiệp từ các thiết bị di động, các 
nơi làm việc từ xa hoặc làm việc tạm thời. Rất dễ để 
biến một Access Point (AP) thành Remote AP, nhưng 
dòng sản phẩm Aruba 203 và Series APs 303 được 
đánh giá là những mẫu RAP phổ biến nhất với thiết kế 
nhỏ gọn, phù hợp nhiều không gian, đa cổng kết nối, 
hỗ trợ cấp nguồn AC hoặc cấp nguồn trung tâm, hỗ trợ 
PoE-out để sử dụng nguồn điện tại văn phòng (tương tự 
như máy in hoặc điện thoại tổng đài).

Truy cập ứng dụng liền mạch: Các ứng dành cho doanh  
nghiệp có thể hoạt động từ xa mà không bị gián đoạn.

Dự phòng về mặt kết nối: Tự động chuyển đổi giữa 
kết nối có dây và mạng di dộng 4G mà không cần qua 
bất kỳ thiết bị chuyển đổi mạng WAN nào

Kết nối liên tục: Tự động phát hiện và chuyển đổi 
dự phòng giữa các giữa trung tâm dữ liệu và các điạ điểm 
làm việc từ xa.

Kết nối cơ động: Dễ dàng di chuyển đến một địa điểm 
làm việc mới và sử dụng các kết nối băng thông rộng 
hiện có hoặc mạng di động.

Tính năng Zero-Touch Provisioning: Cấu hình dễ cài đặt 
giúp giảm đáng kể chi phí triển khai

Chính sách bảo mật đồng nhất: Áp dụng chính sách 
phân quyền và xác thực của doanh nghiệp cho từng 
người dùng và từng thiết bị.

Dễ dàng mở rộng: Các giải pháp RAP của Aruba được 
xây dựng dựa trên phần cứng đáp ứng yêu cầu mở rộng 
quy mô khi doanh nghiệp tăng cường nhân lực tối đa 

Tuân thủ quy định: Hệ thống và các công cụ quản lý có 
tích hợp tính năng báo cáo và kiểm tra tuân thủ, giúp 
đáp ứng các quy định pháp lý.

Các tùy chọn triển khai và quản lý linh hoạt với Aruba 
Central và Aruba AirWave hỗ trợ IAP-VPN, dịch vụ VPN 
VIA VPN và chế độ RAP

ƯU ĐIỂM CỦA ARUBA:
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QUẢN LÝ ĐÁM MÂY 
Aruba Central là một trung tâm quản lý nghiệp vụ trên 
nền tảng đám mây “all-in-one” dành cho các hệ thống LAN, 
WLAN, VPN và SD-WAN có dây, trên khắp các địa điểm từ 
văn phòng từ xa, chi nhánh, campus và trung tâm dữ liệu. 
Đây là một nền tảng hoạt động thống nhất, ổn định và 
bảo mật giúp đơn giản hóa việc triển khai, quản lý và điều phối. 
Giải pháp này bao gồm việc cung cấp các yêu cầu kết nối 
nhất quán cho người dùng từ xa qua vệ tinh, nhà ở và 
không gian làm việc tạm thời bằng cách sử dụng các tunnel 
an toàn. Người dùng cuối được kết nối từ các mạng Wi-Fi 
công cộng hoặc cá nhân cũng có thể cài đặt Aruba VIA VPN 
client. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem “Aruba Central 
for Work From Home At A Glance”

QUẢN LÝ TẠI CHỖ 
Sử dụng cơ chế bảo mật tương tự như các tác vụ Mobility 
Controllers trong các chi nhánh lớn, RAP tạo ra kết nối  VPN 
SSL / IPSec an toàn kết nối với Aruba Mobility Controller trên 
mọi thiết bị kết nối diện rộng, bao gồm cả mạng di động, 
DSL và cáp mạng hỗ trợ trình cắm và phát.

Các tùy chọn VPN khác bao gồm:

Giống như tác vụ Mobility Controllers tại các điểm chi nhánh, 
RAP hỗ trợ quản lý tập trung dữ liệu, giọng nói và ứng dụng 
video, bao gồm điện thoại bàn có dây qua IP (VoIP), máy in 
và các thiết bị IoT khác. Aruba RAP có thể được cài đặt theo 
dạng plug-and-play, tích hợp tính năng chuẩn đoán lỗi và 
cấu hình  đơn giản chỉ việc cắm điện, kết nối internet cho 
thiết bị là hệ thống sẵn sàng. Phần mềm được cập nhật tự 
động, giúp loại bỏ việc nâng cấp thủ công khi cần phải mở 
rộng tới hàng trăm hoặc hàng ngàn điểm truy cập từ xa.

CÁC KHẢ NĂNG ĐỘC ĐÁO CỦA ARUBA

Truy cập ứng dụng liền mạch

Aruba’s RAP, tương tự một Mobility Controller cho phép 
mở rộng trải nghiệm làm việc tại bất cứ đâu khi  có kết nối 
Internet hoặc mạng di động. Máy tính xách tay và điện thoại 
VoIP cũng sẽ hoạt động tương tự như ngồi tại văn phòng.

Dự phòng kết nối WAN 

Nếu kết nối có dây WAN gặp vấn đề, một loạt tác vụ Mobility 
Controller và thiết bị RAP có thể tự động chuyển sang 
modem di động hiện đại để kết nối dự phòng. Các modem 
di động sẽ được kết nối vào cổng USB trên RAP hoặc 
Mobility Controller, cho phép sử dụng mạng từ nhiều loại 
modem và nhà cung cấp dịch vụ.

Kết nối liên tục

Giải pháp của Aruba hỗ trợ dự phòng cho cả trung tâm dữ liệu 
liên kết và nội bộ. RAP không cần phải được lập trình riêng 
với thông tin đường truyền - chúng có khả năng tự động 
nhận diện các đường truyền thay thế. Trong trung tâm
dữ liệu, tính sẵn sàng dựa trên VRRP cục bộ cung cấp khả năng 
chuyển đổi nhanh giữa các thiết bị. Nếu kết nối trung tâm 
dữ liệu không khả dụng, RAP và Mobility Controllers có thể 
chuyển sang bộ điều khiển dự phòng trong một trung tâm 
dữ liệu khác, cung cấp tuyến dự phòng thứ hai.

Tính năng Zero-touch provisioning

Giải pháp RAP có thể được triển khai mà không cần bộ phận 
CNTT thao tác trên bất kỳ thiết bị nào. Quản trị viên chỉ cần 
cấu hình danh sách các RAP được ủy quyền trên bộ điều khiển, 
khi RAP đã kết nối và hiển thị chứng chỉ kỹ thuật số phù hợp 
với danh sách được ủy quyền, thiết bị sẽ tự động trở thành 
một phần của cơ sở hạ tầng doanh nghiệp. Phần mềm và 
cấu hình sẽ được tự động tải theo thời gian thực khi quá 
trình sửa đổi cấu hình được thực hiện.

Chính sách bảo mật đồng nhất

RAP và Mobility Controllers được trang bị tính năng bảo mật 
an toàn cho có các kết nối có dây và không dây, bao gồm
mã hóa và xác thực người dùng để bảo vệ hệ thống mạng từ 
xa. Ngoài ra, mô-đun Aruba Wireless Intrusion Prevention 
(WIP) của Aruba cung cấp tính năng bảo mật nâng cao.
Bên cạnh đó, mô-đun Policy Enforcement Firewall-V giúp 
nâng cao nhận thức của người dùng và ứng dụng đến 
trang web kết nối từ xa.

Kết nối IAP-VPN cho phép các AP được quản lý bởi Aruba 
Central và các mạng độc lập của Aruba Instant kết thúc 
các phiên sử dụng trên tác vụ Mobility Controllers.

Dịch vụ Aruba VIA cho mạng VPN có thể chấm dứt các phiên 
hoạt động của người dùng cuối từ các mạng Wi-Fi công cộng 
hoặc cá nhân trên cùng tác vụ Mobility Controllers.
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Dễ dàng mở rộng

Giải pháp truy cập từ xa của Aruba có khả năng mở rộng 
quy mô lớn, hiệu quả khi áp dụng cho mô hình hoạt động 
gồm một văn phòng chính và nhiều văn phòng vệ tinh. 
Mobility Controllers đóng vai trò là trung tâm quy tụ các 
VPN để hỗ trợ hơn 2.000 RAP cho mỗi bộ điều khiển.

Tuân thủ quy định

SOX, HIPAA, PCI, GLBA và các quy định khác bắt buộc cách 
xử lý dữ liệu, bao gồm tách dữ liệu và báo cáo. Policy 
Enforcement Firewall của Aruba và Tường lửa AirWave rất 
phù hợp để thực thi các chính sách hành chính và hỗ trợ 
báo cáo tuân thủ.

Quản lý tập trung

Việc quản lý và báo cáo có thể được thực hiện bởi AirWave 
hoặc bộ điều khiển Aruba. AirWave cung cấp khả năng hiển thị 
vào phía LAN của văn phòng chi nhánh và bao gồm thông tin 
về cả người dùng và thiết bị cá nhân. Nó cũng liên kết với các 
phần mềm quản lý CNTT hiện có khác, cung cấp khả năng 
báo cáo rộng rãi và có các chế độ xem chuyên biệt cho Bộ 
phận Trợ giúp, nhóm Bảo mật / Kiểm toán và quản lý điều 
hành

TÓM TẮT 

Các giải pháp truy cập từ xa dành của Aruba sẽ mang lại 
trải nghiệm người dùng liền mạch, mạng kết nối mạnh mẽ 
và an toàn, với hình thức quản lý đám mây toàn diện hoặc 
tại chỗ giúp doanh nghiệp nhanh chóng ứng phó và phục hồi 
khi có sự cố lớn xảy ra. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập
trang web Remote AP hoặc liên hệ với đại diện bán hàng 
hoặc kỹ thuật của bạn.
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