
O MOTIVO PELA QUAL O ENSINO SUPERIOR ELEGE ARUBA

A REDE PODE AJUDAR!

70% 40% 50% 
das escolas vão 
reforçar a sua 

cibersegurança e 
encriptação de dados

das instituições de 
ensino superior

irão usar IA e 
automação de 

processos robóticos 
(RPA) para 

automatizar as tarefas 
do campus até 2025

das Instituições de ensino 
planeiam apostar na 

construção e na segurança do 
campus, adotando tecnologias 

de planificação da sua 
capacidade, monitorização de 
contactos e segurança física 

para gerir a COVID-19 e outras 
ameaças

49%
dos decisores de 
educação de TI 

apontaram a utilização 
de IoT e de soluções 

baseadas em 
localização como forma 
a melhorar a segurança 

no campus

Os métodos flexíveis de ensino, o aumento dos dispositivos de estudantes e de IOT, o acesso a 
recursos institucionais, as iniciativas de segurança no campus e a proteção de informações 

pessoais (PII) estão a impulsionar a transformação digital no ensino superior.

A Solução de Networking para os atuais 
desafios do Ensino Superior 

Junte-se outras universidades e politécnicos em todo o mundo que estão a recorrer à Aruba 
ESP (Edge Services Platform) para promover a uma aprendizagem inovadora e experiências de 

campus híbridos. Potencie a sua rede para ir além da conexão e proteção e mantenha as 
exigências do campus em constante evolução!

Infraestrutura 
Unificada da Aruba

Segurança
 Edge-to-Cloud

Aruba
 AIOps

Unificar edifícios administrativos, residências, 
instalações de investigação, pavilhões, 

centros de dados e conectividade em casa 
com gestão convergente de redes com fios, 
WI-FI e WAN numa única plataforma nativa 

da cloud.

Implemente a IoT e outras tecnologias com 
capacidades zero-trust, certificando-se de 

que os dados dos seus alunos, de docentes, 
administrativos e tráfego de dispositivos se 

mantêm segmentados.

Mantenha-se à frente dos problemas e das 
queixas dos estudantes, tirando partido do 
big data e do machine learning. Automatize 
os processos operacionais de TI, tais como a 
resolução de problemas, a determinação da 

raiz do problema e as iniciativas de 
otimização da rede.

CASOS DE USO ESP

Implemente 
dispositivos em 

grandes campus a um 
ritmo mais acelerado

Garanta utilizadores 
always-on e aparelhos 

IoT

Permita uma 
conetividade sem 

interrupções e remota 
para o ensino à 

distância

Melhore as 
experiências e a 

operação com dados 
de localização e 

analíticas

Simplifique a 
navegação no campus 

através de sistemas 
de orientação no 

interior dos edifícios e 
nos terrenos do 

campus

Otimize o acesso 
seguro aos registos, 

recursos e dados dos 
seus alunos

Potencie a 
automatização, 

sensores e robótica 
que se encontram em 

tecnologias 
emergentes

Saiba mais sobre as soluções da Aruba para o Ensino Superior   
e como começar a utilizá-las

Saiba mais >>

https://www.arubanetworks.com/en-gb/solutions/higher-education/

