
OC20

OC20 – GIẢI PHÁP MỚI CỦA HPE 
CHO CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

OC20 (Office Connect 20) là sản phẩm HPE AP mới nhắm vào thị trường SMB và 
SOHO.

OC20 là gì?

OC20

OC20
Đối tượng khách hàng

OC20 có thể đem tới giá trị khác biệt gì cho khách hàng?

OC20 nhắm tới các khách hàng với hệ thống mạng nhỏ (dưới 100 user và single site) 
với nguồn lực IT hạn chế hoặc không có IT support, như các văn phòng giao dịch nhỏ, 
điểm bán lẻ, các công ty nhỏ mới thành lập, văn phòng luật sư, phòng khám…

Plug and Play (Vận hành đơn giản)
- Dễ dàng cài đặt bằng cách sử dụng Mobile App
- Cấu hình đơn giản đối với nhân viên văn phòng và khách WLAN

Intuitive (Hiển thị trực quan)
- Hiên thị tình trạng của mạng qua bảng điều khiển
- Cảnh báo và thông báo khi cần thiết
- Dễ dàng quản lý từ xa nhiều site

Right sized (Tính năng thông minh)
- Bảo mật với khả năng phân loại và lọc nội dung Web
- Hỗ trợ Guest sử dụng tài khoản đăng nhập trên mạng xã hội.
- Khắc phục sự cố dễ dàng và nhanh chóng.

OC20
Cài đăt và quản lý đơn giản

- 2x2 AP 
- Lọc Web 
- Phân loại Nhân 
viên/Khách 
- Trang Splash

- Mobile App
- Thiết lập wifi nhanh
- Giám sát từ xa (có 
dây và không dây)

-OfficeConnect 
1920S Series
- Quản lý Web 
thông minh

+  Cho phép đối tác thiết lập nhanh chóng chỉ với ứng dụng trên 
điện   thoại di động
+  Quản lý từ xa để giảm chi phí bảo trì

OC20 – DANH SÁCH SẢN PHẨM

Tên Sản phẩmPart
Number

JZ074A

JX990A

HPE OC20 802.11ac (RW) 
Access Point

AP-AC-12V30B 12V/30W AC/DC 
Desktop Style 2.1/5.5/9.5mm Circular 
90 Deg Plug DoE Level VI Adapter
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