
RUCKUS Analytics Promo
Overview
Ruckus Analytics van CommScope is een cloudservice voor netwerkanalyses & troubleshooting. 
Aangedreven door machine learning (ML) and artificial intelligence (AI), helpt het IT-teams om sneller te 
troubleshooten en de Service Level Agreements (SLA's) te behalen. Dit zijn enkele van de voordelen:

• Handmatige taken automatiseren

• Versnel het oplossen van netwerk- en clientproblemen

• Verminder de gemiddelde tijd om problemen te identificeren met 66%

• Verminder het aantal service dat van invloed is op incidenten

• Helpt IT-teams prioriteiten te stellen

• Bewaakt de netwerkstatus

• Beter plannen en voorspellen

De kracht van Ruckus Analytics ligt in het vermogen van het systeem om automatisch netwerkincidenten te detecteren
zonder enige menselijke tussenkomst. Wist u dat Ruckus Analytics elke dag ongeveer 80.000 inzichten genereert?

IN AANMERKING 
KOMENDE SKU'S

R

CLD-ANAP-1001

CLD-ANAP-3001

CLD-ANAP-5001

• Deze promotie is alleen geldig op leveringen tussen 11 oktober 2021 en 31 maart 2022.

• Solution Providers moeten hun PO indienen bij een geautoriseerde RUCKUS-Distributeur en het volgende vermelden:

– Naam en volledig adres van eindklant 
– Promotie code

• Deze promotie mag niet worden gecombineerd met andere Ruckus-promoties, programma's of speciale prijzen.

• Deze promotie kan om welke reden dan ook zonder kennisgeving worden gewijzigd en/of beëindigd door CommScope en Alcadis.
• CommScope en Alcadis behouden zich het recht voor om alle voordelen in te houden als de partner een deel van zijn partnerovereenkomst

niet naleeft, of als het account van de partner geen goede reputatie heeft. Het CommScope PartnerPRO-netwerk kan alleen naar
goedkeuring van CommScope en/of Alcadis worden gewijzigd of geannuleerd. Er zijn aanvullende voorwaarden van toepassing.

Promo Details

• Promo Code: RKS-0364

• In aanmerking komende regio's: Wereldwijd

• Deze promo is geldig voor bestaande klanten 
die Ruckus Access Points of ICX Switches 
beheren met SmartZone of Ruckus Cloud

• Looptijd: 11 oktober 2021 tot 31 maart 2022

Bekijk alle andere lopende Ruckus-acties op de website van Alcadis. 

Percentages
Neem voor de exacte percentages contact op onze medewerkers via sales@alcadis.nl of 030-65 85 125.

Algemene voorwaarden

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de salesafdeling van Alcadis. 

Alcadis.nl | 030 - 65 85 125 | sales@alcadis.nl

https://alcadis.nl/onze-merken/ruckus/lopende-ruckus-acties/#:~:text=Deze%20promo%20biedt%20speciale%20kortingen,nu%20belangrijker%20is%20dan%20ooit.
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