
 

 

 

 

 

 



 

Điểm nổi bật 

• Chứng nhận Wi-Fi 6 

• Tối đa 2,4Gbps với Thiết kế băng tần kép 

đồng thời 

• Tối đa 1024 kết nối Máy khách 

• Tích hợp Anten định hướng thông minh 

• Khả năng thích ứng với môi trường vượt trội 

(IP68, -40-65 ° C, Bảo vệ chống sét lan 

truyền lên đến 9kV) 

• Công nghệ OFDMA, MU-MIMO và BSS 

để giảm thiểu nhiễu tín hiệu không dây 

• Quản lý kết hợp: hỗ trợ độc lập tùy chọn 

triển khai của các thiết bị, đám mây riêng 

hoặc dịch vụ đám mây công cộng 

• Quản lý di động: Ứng dụng di động miễn 

phí có sẵn cho khách hàng đám mây riêng 

RG-MACC-Base hoặc Ruijie Public Cloud 

 

 

 

 

 

 

Tính năng sản phẩm 

Công nghệ Wi-Fi 6 (802.11ax) 

• Tốc độ truy cập tốc độ cao 1024-

QAM 

• OFDMA Quyền truy cập người dùng 

mật độ cao 

• Tái sử dụng không gian với BSS 

Color 

• Công nghệ chuyển tiếp nội bộ hàng 

đầu trong ngành 

• Chính sách QoS phong phú 

Cài đặt & Triển khai dễ dàng 

Mount-Kit dễ sử dụng 

 

Tùy chọn uplink Gigabit linh hoạt 

 

Comprehensive Security Policies 

• Mã hóa dữ liệu người dùng 

• Bảo mật RF 

• ARP Bảo vệ giả mạo 

• Nhiều chế độ xác thực dễ sử dụng 



 

Thiết kế sẵn có cao 

Xác thực Giảm tải và Tăng tốc 

 

Công nghệ nhận thức thông minh từ xa 

(RIPT) 

 

 

 

 

Quản lý hỗn hợp 

 

Cổng nối tiếp Bluetooth để bảo trì dễ dàng 

Giám sát và Tối ưu hóa Di động 

 

Thông tin bảo hành 

Điểm truy cập ngoài trời Ruijie RG-AP680 

(CD) được bảo hành 3 năm. Để biết thêm chi 

tiết, vui lòng truy cập 

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

vicepolicy. 

Các mẫu ăng ten 

Mặt phẳng ngang (nhìn từ trên xuống) 

Dưới đây là các mẫu ăng ten phương vị RG-

AP680 (CD) 2,4 GHz và 5 GHz:  

 

 



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

xuống) 

Dưới đây là các mẫu ăng ten độ cao RG-

AP680 (CD) 2,4 GHz và 5 GHz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Các tình huống ứng dụng 

Đám mây công cộng dành cho doanh 

nghiệp vừa và nhỏ  

Với việc sử dụng Dịch vụ đám mây công 

cộng Ruijie, điểm truy cập Ruijie AP680 Wi-

Fi 6 series hoàn hảo cho các tình huống SME 

khác nhau bao gồm văn phòng nhỏ, khách sạn 

boutique, cửa hàng bán lẻ, v.v. Ruijie Cloud 

là nhà cung cấp duy nhất cung cấp Đám mây 

doanh nghiệp MIỄN PHÍ trọn đời, điều này 

đáng kể hợp lý hóa hiệu quả hoạt động 

CNTT, cũng như giảm độ phức tạp khi triển 

khai Wi-Fi với cách tiếp cận hiệu quả về chi 

phí cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Dịch 

vụ Ruijie Cloud cung cấp triển khai thiết bị, 

giám sát, tối ưu hóa mạng và quản lý vòng 

đời hoạt động; cho phép khách hàng triển 

khai plug and play đơn giản và vận hành và 

bảo trì. Đáp ứng nhu cầu lập kế hoạch RF 

đám mây tự động và giám sát trải nghiệm 

người dùng, nó cũng hỗ trợ giám sát và cảnh 

báo trên thiết bị di động, đồng thời cung cấp 

nhanh chóng bằng cách quét mã QR-Code. 

Đồng thời, nó cung cấp các tính năng kiểm 

soát truy cập người dùng không dây linh hoạt, 

bao gồm PPSK bảo mật cao “Một người, một 

máy và một mật khẩu”, Cổng thông tin điện 

toán đám mây tích hợp sẵn và đăng nhập 

mạng xã hội Facebook. 

 

Các tính năng chính: 

● Quản lý thiết bị hợp nhất 

● Cấp phép nhanh bằng ứng dụng di động 

● Xác thực PPSK an toàn cho nhân viên 

● Cổng Captive & Xác thực Xã hội cho 

Khách 

● Giám sát và cảnh báo ứng dụng di động 

Đám mây riêng dành cho ISP / MSP & 

Chính phủ 

Đối với các doanh nghiệp có nhu cầu cao về 

bảo mật, thanh toán và tích hợp hệ thống cổng 

thông tin, cùng với các trang web khách hàng 

đa dạng, giải pháp đám mây riêng Ruijie RG-

MACC được khuyến nghị, đặc biệt cho ISP / 

MSP và khu vực chính phủ. Ruijie RG-

MACC (Managed @ Cloud Center) là một 

nền tảng quản lý đám mây mang tính cách 

mạng hỗ trợ quản lý và cấu hình thống nhất 

các AP, thiết bị chuyển mạch và cổng, cũng 

như các tính năng tiếp thị giá trị gia tăng và 

khảo sát, v.v. RG-MACC được thiết kế cho 

giáo dục, chuỗi cửa hàng bán lẻ, trung tâm 

mua sắm, khách sạn, giao thông vận tải, quy 

mô vừa và nhỏ doanh nghiệp, nhà khai thác 

mạng và cài đặt như nhau. RG-MACC bao 

gồm các mô-đun tính năng khác nhau, chẳng 

hạn như quản lý, tiếp thị, AAA (xác thực, ủy 

quyền và kế toán) và các công cụ chẩn đoán, 

v.v. Nền tảng hỗ trợ tính năng cho thuê nhiều 

lần, là lựa chọn lý tưởng cho ISP để cung cấp 

chi phí- giải pháp dịch vụ được quản lý hiệu 

quả cho khách hàng SME lớn. Kiến trúc giải 

pháp điển hình của RG-MACC Private 

Cloud: 

 



Lợi ích Giải pháp: 

● Hỗ trợ quản lý nhiều người thuê 

● Hỗ trợ triển khai ảo hóa điện toán đám mây 

● Hỗ trợ quản lý thiết bị mạng thống nhất, 

bao gồm các điểm truy cập, công tắc và thiết 

bị cổng 

● Hỗ trợ quản lý ứng dụng di động 

● API mở có sẵn để tích hợp bên thứ 3 

Đám mây kết hợp cho Doanh nghiệp & 

Khuôn viên 

Đối với văn phòng doanh nghiệp và khuôn 

viên có một hoặc nhiều trang web và triển 

khai AP mật độ cao, nên sử dụng Bộ điều 

khiển không dây Ruijie RG-WS6000 Series 

(tại chỗ) cộng với quản lý đám mây (tùy 

chọn). Các thiết bị điều khiển không dây 

được lắp đặt tại địa điểm của khách hàng với 

tính năng xác thực và quản lý không dây được 

tích hợp đầy đủ, hỗ trợ lên đến 5000 AP cho 

mỗi cụm. Theo tùy chọn, nền tảng quản lý 

đám mây cho phép các tính năng giá trị gia 

tăng như cấu hình và giám sát thiết bị tập 

trung, tối ưu hóa vô tuyến AI (RF), báo cáo, 

v.v. 

 

Lợi ích Giải pháp: 

● Hỗ trợ dịch vụ báo cáo và quản lý thiết bị 

tập trung của Ruijie Cloud (tùy chọn) 

● Hỗ trợ quản lý chuyển vùng cực kỳ liền 

mạch 

● Hỗ trợ tối ưu hóa vô tuyến AI (RF) bằng 

một cú nhấp chuột được hỗ trợ bởi công cụ 

WIS 

● Hiệu suất cao và bảo mật với tất cả xác thực 

người dùng và chuyển tiếp lưu lượng được xử 

lý cục bộ 

● Hỗ trợ các tùy chọn xác thực linh hoạt, 

chẳng hạn như xác thực nhân viên 802.1x, 

PPSK, điểm phát sóng của khách và mã truy 

cập phiếu thưởng, v.v. 

● Hỗ trợ tất cả các loạt điểm truy cập không 

dây Ruijie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Video hướng dẫn cấu hình: 

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

 

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

