
اتصال السلكي فائق لجھاز التوجیھ الداخلي باستخدام جھاز 
INSEEGO WAVEMAKER™ PRO 5G FG2000e

4G LTE Cat 22  ،5G sub-6 GHz :التقنية

Inseego نبذة عن شركة 
بصفتنا شركة یقع مقرھا في الوالیات المتحدة، فإننا نصمم جمیع منتجاتنا ونطورھا في الوالیات المتحدة األمریكیة ونلتزم فیھا بأعلى المعاییر األمنیة. تحظى منتجاتنا 

.Fortune 500 وحلولنا بثقة أكبر شركات الشحن والھیائت الحكومیة وعمالء مؤسسة

 أداء غیر محدود
یوفر جھاز التوجیھ الداخلي 5G FG2000e حًال السلكًیا ثابًتا من فئة جیجابیت1 مع تردد 

السلكي (RF) عالي األداء وتصمیم ھوائي باستخدام معالج سناب دراجون SDX55 من 
 كوالكوم. 

 وظائف جھاز التوجیھ المتقدم 
یوصل 128 جھاًزا في الوقت نفسھ باستخدام تقنیة Wi-Fi 6 مزدوجة النطاق، وتقنیة اإلدخال 

المتعدد واإلخراج المتعدد 4×4 (MIMO)، ومنافذ Ethernet LAN متعددة  للمنفذ فیر 
استخدام رفیع المستوى للبیانات وضمان تنوع االستخدام حتى یالئم احتیاجات عملك.

SIM نسبة توافر عالیة باستخدام بطاقتي 
دعم ما یصل إلى بطاقتي SIM من شركة االتصاالت، والتبدیل التلقائي بین الشبكات الخلویة 

وشبكة Ethernet WAN. تسمح البرامج الثابتة من شركات اتصاالت متعددة باستخدام 
 جھاز التوجیھ FG2000e في معظم شركات االتصاالت العالمیة الكبرى. 

 أمان شامل 
یوفر جھاز التوجیھ FG2000e نظام OpenVPN وIPsec VPN وإمكانیة التحكم 

بالوصول. باإلضافة إلى ذلك، یوفر نظام Inseego Secure على مستوى المؤسسات األمان 
الشامل لألجھزة، وتحدید التھدیدات، والمراقبة، والتنبیھات للحمایة من أحدث ھجمات البرامج 

الضارة، وبرامج الفدیة، وبرامج التجسس.

Inseego Connect™ Advanced نظام 
یوفر النظام األساسي Inseego Connect Advanced لدینا إمكانات متعمقة في إدارة 
األجھزة، والعملیات التشخیصیة، والقدرة على إدارة أسطول من األجھزة عن بُعد من لوحة 

 معلومات واحدة.



5G FG2000e منتج مواصفات 
االتصال بالشبكة2

 	 5G sub-6 GHz
 	4G LTE Cat 22
 	4x4 MIMO sub-6 GHz
 	sub-6 GHz 256 QAM
 	HSPA+/UMTS
 	CBRS

Wi-Fi شبكة
 	a/b/g/n/ac/ax 802.11
 	4x4 MU-MIMO مع Wi-Fi 6
شبكة Wi-Fi مزدوجة النطاق المتزامنة في الوقت الفعلي	 
دعم SSID / ضیف Wi-Fi متعدد	 
 	Wi-Fi یدعم حتى 128 جھاًزا ممكًنا بتقنیة

مجموعة الرقاقات
 	Qualcomm® Snapdragon™ SDX55

المنافذ
3 منافذ LAN بسرعة 5/ 1/ 1 جیجابت في الثانیة 	 
واحد بسرعة 1 جیجابت في الثانیة WAN منفذ	 
 	(1x2 TS-9) 1 ھوائي خارجي
 	VoLTE3 لتقنیة RJ11

الموقع
مستقل وGPS مساعد 	 

SIM بطاقة
 	Nano 4FF بحجم SIM شریحتان، (2) فتحتان لبطاقة
 دعم شركات اتصاالت متعددة مع التبدیل التلقائي	 

األبعاد والوزن
230 مم × 76 مم × 172.5 مم	 
1675 جراًما	 

درجة حرارة التشغیل
 0 درجة موئیة إلى 45 درجة موئیة	 

sales@inseego.com :لمزيد من المعلومات 
inseego.com :قم بزيارتنا على موقعنا 

المواصفات عرضة للتغییر. یرجى التواصل مع جھة االتصال المختصة بالتعامل معكم في شركة Inseego لمعرفة المزید من التفاصیل. حقوق النسخ والنشر © لعام 2022 محفوظة لشركة 
  .Inseego Corp جمیع الحقوق محفوظة. MiFi ھي عالمة تجاریة مسجلة لشركة Inseego Corp. ُصمم في سان دییغو المشمسة، كالیفورنیا. 

ُصنع في تایوان. معالج كوالكوم سناب دراجون ھو أحد منتجات شركة  .Qualcomm Technologies, Inc و/أو الشركات التابعة لھا. Qualcomm وSnapdragon ھما عالمتان 
تجاریتان لشركة Qualcomm Incorporated، ومسجلتان في الوالیات المتحدة وبلدان أخرى. أسماء الشركات أو المنتجات أو الخدمات األخرى المذكورة ھنا ھي عالمات تجاریة لمالكیھا 

 المعنیین.

1  تختلف القیم النظریة والسرعات التي حققتھا األجھزة المتصلة باختالف تغطیة الشبكة واتصال Wi-Fi وقدرة الجھاز. 
2  یلزم توفر خطة بیانات. تخضع التغطیة لمدى توفر الشبكة.

3  اإلصدار المستقبلي. المنفذ غیر نشط.
4  اإلصدار المستقبلي.
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األمان
 	Inseego Secure™ 4

 	OpenVPN/IPsec VPN
التحكم بالوصول	 
جدار حمایة متقدم	 
DNS قابل للتكوین	 
 	MAC تصفیة عنوان
 	NAT جدار حمایة
إعادة توجیھ المنفذ	 
تصفیة المنافذ	 
 	Wi-Fi أمان

 	(WPA/WPA2/WPA3)  Wi-Fi  أمان
 	(WPS 2.0) المحمي Wi-Fi إعداد
 	Wi-Fi فصل خصوصیة
 	Wi-Fi التحكم في تشغیل/إیقاف

اإلقالع اآلمن	 
أمن المشرف	 

 	AES 256 تشفیر
واجھة الویب المحصنة أمنًیا	 
تجزئة كلمة المرور وخلطھا	 
انتھاء مھلة العملیة	 
تأمین كلمة المرور غیر صحیح	 

النسخ االحتیاطي/استعادة التكوین المشفر 	 
 	CSRF (OWASP) مكافحة

 	


