
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trong bối cảnh môi trường SME ngày nay, chủ doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều thách thức 

để cung cấp mạng Wi-Fi có hiệu suất tốt nhưng có độ tin cậy cao để đáp ứng yêu cầu nội bộ của 

doanh nghiệp cũng như cung cấp dịch vụ Wi-Fi cho khách. Một số thách thức chung của khách 

hàng: 

• Không đủ ngân sách cho Wi-Fi 

• Yêu cầu triển khai Wi-Fi đơn giản 

• Thiếu nhân viên CNTT để quản lý Wi-Fi 

• Khách hàng phàn nàn về Wi-Fi 

Ruijie thực sự hiểu những thách thức để có được loại Wi-Fi tốt nhất trong môi trường SME. Với 

các điểm truy cập băng tần kép của Dòng Ruijie SME AP, cách tiết kiệm chi phí để tăng hiệu quả 

hoạt động mạng Wi-Fi tổng thể của bạn và cho phép truy cập không dây an toàn cao cho nhân viên 

và khách. 

Tổng quát 

Trong môi trường kinh doanh thay đổi nhanh chóng hiện nay, cơ sở hạ tầng Wi-Fi hiệu suất cao 

và đáng tin cậy đóng một vai trò quan trọng để đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục. Ruijie 

AP730-L với thiết kế ba băng tần Wave 2 độc đáo được tối ưu hóa cho người dùng mật độ cao 

trong môi trường SME. phục vụ tối đa 768 người dùng mà không gặp bất kỳ vấn đề gì. Ruijie 

AP720-L (11ac Wave2) và AP710 là các điểm truy cập không dây trong nhà có mục đích được 

thiết kế cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). 

 

Điểm nổi bật 

● Tối đa hóa ROI (Dịch vụ quản lý đám mây và tối ưu hóa WIS miễn phí trọn đời) 

● Quản lý kết hợp (Cloud / Controller / Standalone) 

● Cấp phép nhanh bởi Ruijie Cloud Mobile APP 

● Tối ưu hóa vô tuyến tự động bằng Công nghệ Big Data 

● Thiết kế thời trang (Ăng-ten tích hợp) 

● Bảo hành phần cứng 3 năm AP730-L AP210-LAP720-L & AP710 



Tính năng sản phẩm 

Kinh nghiệm triển khai cho Doanh Nghiệp SME 

Hoàn hảo cho Wi-Fi mật độ cao 

Ruijie AP730-L được thiết kế đặc biệt cho môi trường sử dụng Wi-Fi dày đặc như Nhà hàng, Lễ 

tân Khách sạn & Phòng Hội thảo, Giảng đường Sinh viên, v.v. Tối đa 768 máy khách trên mỗi AP 

được hỗ trợ bởi AP730-L, thông lượng không dây tối đa lên đến 2130Mbps, đây là lợi thế của tiêu 

chuẩn IEEE 802.11ac Wave 2 (WiFi 5) và thiết kế vô tuyến ba băng tần độc đáo, với radio 2.4G 

đơn và radio 5G kép để khách hàng truy cập đồng thời, mỗi bộ đàm có thể cân bằng lưu lượng một 

cách hiệu quả mà không gây thêm nhiễu cho môi trường. 

 

Quản lý hỗn hợp linh hoạt 

Ruijie SME AP cung cấp sự linh hoạt cho SME trong việc lựa chọn phương thức quản lý. Có 3 

chế độ quản lý khác nhau để lựa chọn. Đối với tùy chọn Ruijie Cloud, không yêu cầu thêm chi phí 

hoặc nâng cấp chương trình cơ sở, giúp tiết kiệm chi phí và thời gian của công ty. 

 

 



Đảm bảo Hiệu suất (Tolly © Certified) 

https://www.ruijienetworks.com/special/tolly/2019/ 
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Thiết kế thời trang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Xác thực doanh nghiệp PPSK 

 

Đăng nhập bằng mạng xã hội 

 

 

 



 

 

Cấu hình nhanh chóng 

 

Cấu hình, theo dõi hệ thống mạng bằng di động ngay cả khi đang di chuyển 

 

 

 

 



Thông tin bảo hành 

Tất cả các WI-FI doanh nghiệp Ruijie đều được bảo hành 3 năm. Để bảo vệ đầu tư tốt hơn, mẫu 

WIFI RG-AP730-L, RG-AP720-L và RG-AP710 khả dụng cho các phần mở rộng Bảo hành trọn 

đời có giới hạn (LLW). Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập: 

https://www.ruijienetworks.com/support/servicepolicy 

 

Các mẫu ăng ten 

Mặt phẳng ngang (nhìn từ trên xuống) 

Dưới đây là các mẫu ăng ten góc phương vị RG-AP730-L / 720-L / 710 sê-ri 2,4 GHz và 5 GHz:  

 

 

https://www.ruijienetworks.com/support/servicepolicy


 

Mặt phẳng dọc (độ cao) (mặt bên, AP hướng xuống) 

Dưới đây là các mẫu ăng ten nâng độ cao 2.4GHz và 5GHz sê-ri RG-AP730-L / 720-L / 710: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Các kịch bản khách hàng sử dụng 

1. Ruijie Cloud 

Ruijie SME AP series được thiết kế để ứng dụng đơn giản và dễ sử dụng trong nhiều trường hợp 

doanh nghiệp vừa và nhỏ bao gồm văn phòng nhỏ, khách sạn boutique, cửa hàng bán lẻ, v.v. Ruijie 

Cloud Service là giải pháp đám mây hiệu quả và dễ dàng của Ruijie dành cho chuỗi cửa hàng, 

doanh nghiệp vừa và nhỏ và khách sạn boutique. Các giải pháp bao gồm triển khai thiết bị, giám 

sát, tối ưu hóa mạng và quản lý vòng đời hoạt động, cho phép khách hàng triển khai, vận hành và 

bảo trì plug-and-play đơn giản. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Bộ điều khiển phần cứng (Wireless Controller) 

Để có hiệu suất cao hơn hoặc các tình huống bảo mật nghiêm ngặt, Ruijie cung cấp tùy chọn bộ 

điều khiển phần cứng tại chỗ để quản lý linh hoạt. Ruijie cung cấp giải pháp mạng cấp doanh 

nghiệp toàn diện với chi phí hiệu quả cho thị trường SME, bao gồm thiết bị chuyển mạch (switch), 

không dây (access Point), cổng bảo mật (gateway), v.v. Giải pháp cung cấp cho khách hàng các 

tùy chọn AP dựa trên kịch bản (AP trong nhà / tường), quản lý mạng WLAN linh hoạt, thiết kế 

chuyển mạch đáng tin cậy Với khả năng bảo vệ lớp phủ định dạng, bảo vệ ứng dụng Lớp 7 và lọc 

web. Ruijie WS6008 có thể được triển khai như bộ điều khiển không dây giúp đơn giản hóa việc 

quản lý mạng không dây của bạn bằng cách phục vụ như một điểm quản lý duy nhất cho tất cả các 

điểm truy cập trong mạng. Ruijie WS6008 hỗ trợ tối đa 200 điểm truy cập có thể quản lý được, do 

đó nó tăng khả năng mở rộng và đảm bảo bảo vệ đầu tư CNTT của bạn. Ruijie WS6008 cung cấp 

đầy đủ các tính năng Wi-Fi doanh nghiệp bao gồm giảm thiểu AP, tối ưu hóa Wi-Fi tự động (WIS), 

chế độ xác thực linh hoạt (xác thực web, 802.1X), v.v. 

 

 

 

 

 



LINK DOWNLOAD 

Link tải hướng dẫn cấu hình hãng: 

https://www.ruijienetworks.com/resources/preview/76311 

Video hướng dẫn cấu hình: 

https://drive.google.com/drive/folders/1Vl5FV25e2vTB3R4PDJOIHN06fYLxn6jb?usp=sharing 

https://www.ruijienetworks.com/resources/preview/76311
https://drive.google.com/drive/folders/1Vl5FV25e2vTB3R4PDJOIHN06fYLxn6jb?usp=sharing

