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Những đặc điểm của bộ phát

wifi Aruba Instant On AP1101
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1. Aruba Instant On AP11 là thiết

bị thu phát sóng WiFi trong nhà

có chuẩn 802.11 ac Wave 2. Là 1

dòng sản phẩm mới của HP

Enterprise.

2. Aruba Instant On AP11 được

thiết lập và chạy trong vài phút với

hệ thống quản lý ứng dụng Aruba

Instant On Cloud. Giao diện web

và mobile app giúp bạn dễ dàng

quản lý nhiều Access Point trong

hệ thống mạng của bạn, giữ cho

thông tin đăng nhập truy cập mạng

và cài đặt bảo mật nhất quán.

3. Aruba Instant On AP11

được cấp nguồn qua cổng

Ethernet (802.1at Class 3

PoE +) hoặc qua bộ nguồn

adapter 12V.

4. Aruba Instant On AP11

hoạt động trên 2 băng tần

2.4 Ghz tốc độ 300 Mbps

và 5Ghz tốc độ 867 Mbps

với công nghệ 2x2(2.4 Ghz)

2x2 (5.0Ghz) Mu-Mimo.
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Các tính năng nổi bật của

Aruba Instant On AP1102
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Wi-Fi Alliance Certified Instant On APs tự động 

phát hiện và ưu tiên các ứng dụng như Skype, 

FaceTime và WeChat sử dụng các chuẩn SIP, 

SCCP và các giao thức phổ biến khác.

5 STAR VOICE AND VIDEO QUALITY

Hiển thị đầy đủ các ứng dụng đang chạy trên

mạng của bạn cùng với khả năng chặn các

ứng dụng nhất định. Bạn cũng có thể linh

hoạt tắt tính năng này từ ứng dụng dành cho

thiết bị di động.

APP VISIBILITY AND CONTROL

Tuỳ chỉnh hình ảnh, quy tắc xác thực một cách 

đơn giản. Giới hạn tốc độ băng thông, đặt mức 

sử dụng dữ liệu cho mỗi ứng dụng và giới hạn 

thời lượng sử dụng cũng rất dể dàng.

EASY GUEST ACCESS

Được tích hợp sẵn tính năng gateway và firewall để 

bảo vệ sự xâm nhập từ bên ngoài. Trong trường 

hợp Aruba Instant On AP11 bị lỗi bạn có thể dể dàng 

thay đổi một AP khác.

BUILT-IN SECURITY GATEWAY/FIREWALL
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Với tính năng roaming giúp người dùng hài lòng 

khi họ di chuyển giữa các không gian khác 

nhau mà vẫn giữ được kết nối wifi một cách ổn 

định nhất.

ENTERPRISE GRADE Wi-Fi

Aruba Instant On AP11 hỗ trợ mở rộng phạm vi 

phủ sóng đến những không gian khó đi dây cáp 

Ethernet giúp cho hệ thống mạng luôn được 

đảm bảo. Ứng dụng Aruba Instant On dành cho 

thiết bị di động giúp bạn dễ dàng kết nối mạng 

Mesh chỉ trong vài phút.

SMART MESH

Mỗi khách hàng có nhu cầu sử dụng khác 

nhau. Họ có thể muốn xác thực bằng máy 

chủ PPPoE của ISP và cung cấp IP tĩnh 

cho các AP.

PPPoE AND STATIC IP

Giao diện web được lưu trữ trên cloud và ứng dụng 

dành cho thiết bị di động giúp dễ dàng quản lý nhiều 

site. Mỗi site được phân tách một cách hợp lý và có 

cấu hình, số liệu thống kê riêng.

MULTI-SITE MANAGEMENT
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Wi-Fi MESH

Hiểu một cách hết sức đơn giản, Wi-Fi mesh chính là 
một hệ thống wifi, trong đó các thiết bị wifi được kết nối 
với nhau dưới dang mạng lưới thông minh.



So sánh Aruba Instant On 
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Aruba Instant ON

Unifi
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Tính năng Aruba Instant On Unifi

Xác thực PPPOE Có Không

Quản trị bằng cloud Aruba Instant On (HP) tích hợp trên cả app điện thoại Do nhà phân phối tại Việt Nam tự dựng

DHCP server Có Không

Antenna

- AP11: 3,3 dBi ở 2.4Ghz, 5,8 dBi ở 5Ghz

- AP12: 3,9 dBi ở 2,4 GHz và 5,4 dBi ở 5 GHz

- AP15: 3,6 dBi ở 2,4 GHz và 6,0 dBi ở 5 GHz

- AP22: 4,3 dBi ở 2,4 GHz và 5,6 dBi ở 5 GHz

- UAP-AC-LITE: 3 dBi ở cả 2 băng tần

- UAP-AC-LR: 3 dBi ở cả 2 băng tần

- UAP-AC-PRO: 3 dBi ở cả 2 băng tần

- UAP-AC-HD: 2 anten 3 dBi ở 2.4 Ghz và 2 

anten 4 dBi ở 5 Ghz

Bảo mật Hỗ trợ WPA2 và WPA3 Hỗ trợ WPA2

Chuẩn wifi

- AP11: 802.11ac wave2

- AP12: 802.11ac wave2

- AP15: 802.11ac wave2

- AP22: 802.11ax (Wifi-6)

- UAP-AC-LITE: 802.11ac

- UAP-AC-LR: 802.11ac

- UAP-AC-PRO: 802.11ac

- UAP-AC-HD: 802.11ac wave2

Wi-fi marketing Có Có



Hướng dẫn lắp đặt, cấu 

hình và quản lý thiết bị 

Aruba Instant ON
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Trước khi cài đặt:

➢ Thiết bị phải ở chế độ mặc định (đèn chóp giữa 2 màu xanh và vàng), cách reset lại thiết bị nếu 

chưa ở chế độ mặc định:

B1: Tiến hành RÚT NGUỒN ADAPTER đang cắm vào WIFI ARUBA.

B2: Dùng tăm or vật cứng nhỏ dài NHẤN VÀ GIỮ NÚT RESET trên mặt sau WIFI ARUBA, tiếp tục 

giữ và chuyển sang BƯỚC 3.

B3: Tiến hành cắm nguồn Adapter cho WIFI ARUBA, tiếp tục giữ nút Reset thêm khoảng 10s sau 

đó bỏ giữ nút Reset.

B4: Sau khi làm xong B1 + B2 + B3 thì ngồi đợi Aruba khởi động lại thôi, quá trình khởi động mất từ 

3-5'.

➢ Đã cấm nguồn, dây LAN kết nối vào modem chính

➢ Aruba instant on ap11 và thiết bị cài đặt chung lớp mạng
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Đèn chớp liên

tục 2 màu

vàng/xanh



Add your title 4.1 Hướng dẫn lắp đặt
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Bước 1: Tải APP Aruba Instant On Bước 2: Đăng ký và đăng nhập

Add your title

click to add your text here

click to add your text here

4.2 Hướng dẫn cài đặt trên APP
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Bước 3: Tạo site mới

4.2 Hướng dẫn cài đặt trên APP
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➢ Cho phép người quản lý biết được lưu lượng 

truy cập với mục đích gì (web, shopping, mạng 

xã hội, …), và khóa luôn truy cập ứng dụng đó

➢ Tùy chỉnh các thông số kết nối một cách dễ

dàng (tên wifi, mật khẩu, chuẩn bảo mật, 

tạo lịch hoạt động, giới hạn băng thông,…)



Add your title 4.3 Hướng dẫn cài đặt trên WEB
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Ưu và nhược điểm của

thiết bị Aruba Instant ON05
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Cấu hình 

thiết bị đơn 

giản

Quản lý trên

cloud thông

qua ứng dụng

điện thoại

hoặc giao

diện web 

hoàn toàn

miễn phí

Khả năng chịu

tải lớn (50+), 

phù hợp cho

văn phòng

công ty nhỏ, 

quán cafe, nhà

hàng, khách

sạn,…

Mở rộng hệ

thống mạng dễ

dàng (MESH)

Sản phẩm cho đối 

tượng người dùng 

phỗ thông nhưng 

được hỗ trợ chuẩn 

bảo mật cao 

WPA3

5.1 Ưu điểm



Add your title

Thiết bị không bao 

gồm adapter, tốn 

thêm chi phí cho 

khoản này

5.2 Nhược điểm
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Sản phẩm chất lượng wifi chuẩn

doanh nghiệp

TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ, AN TOÀN

CAO

Cấu hình đơn giản, quản lý trực quan

nên không cần IT

Giá không cao hơn nhiều so với các

sản phẩm wifi thông thường



THANK YOU！
Thực hiện: Trương Công Hậu                            01/01/2021


