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CCR2116-12G-4S+

LUPAKAN BATASAN CPU!

PENINGKATAN MASIF KINERJA BGP!

CCR paling kencang hingga saat ini.

Jaringan 10G bersanding dengan kekuatan tiada banding CPU ARM modern.

SFP+ 10G

4X

16-INTI, CPU ARM 2 GHZ 16 GB DDR4 RAM

SELOT M.2 PCIE EFISIENSI ENERGI LUAR BIASA:
KONSUMSI DAYA UMUM – 60W!

REDUNDANSI GANDA
CATU DAYA

https://mikrotik.com/product/ccr2116_12g_4s
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Kami ingin melihat potensi penuh dari jaringan 10G 
andal yang sudah usang dikombinasikan dengan 
CPU modern. CCR2116-12G-4S+ memungkinkan 
Anda melupakan batasan CPU pada peralatan 
Anda. Seperti adik Anda – CCR2004 yang luar 
biasa, router ini menampilkan CPU Amazon 
Annapurna Labs Alpine yang sangat perkasa.

Anda memerlukan konektivitas 
yang tepat untuk menghasilkan 
daya ini. Terdapat empat port 
SFP+ 10G. Port tersebut memiliki 
jalur terpisah dupleks penuh 
yang tersambung ke chip switch 
lini Marvell Aldrin. Kami memiliki 
beberapa port Ethernet Gigabit. 
12 port tersebut berjalan melalui 
chip Marvel. Dan terdapat port 
Gigabit lainnya yang tersambung 
langsung ke CPU. Untuk tujuan 
manajemen. 

Setiap grup yang berisi 4 port memiliki sambungan dupleks penuh terpisah ke chip 
switch. Tidak terjadi sumbatan. Terdapat output seperti switch pada sebagian besar 
setup.

Tetapi dengan 16 inti yang berkecepatan 2 GHz, CCR ini melahap habis saingannya. 
Misalnya, kami mendapati kenaikan kinerja satu inti sebesar 15%. Dan itu menjadi 
terpenting terkait pengoperasian berat berdasarkan pemrosesan per-koneksi. Seperti 
antrean, misalnya. CCR2116-12G-4S+ menetapkan standar baru kinerja satu inti pada 
lini produk MikroTik! Dan mendukung Offloading Perangkat Keras Lapisan 3!

Port SFP+ 10G Port Ethernet 1G

https://mikrotik.com/product/RBLHG-5HPnD-XL


3Buletin #103 - Desember 2021

Generasi baru prosesor menawarkan kinerja luar biasa. Pada CCR1036 - kekuatan 
dengan CPU 36 inti, CR2116 baru dapat dengan mudah menggandakan kinerja. 
16 inti vs 36 inti. Menggandakan kinerja. Atau bahkan lebih.

Terdapat selot M.2 PCIe. Selot tersebut mendukung SSD hingga 8 terabita. Ini sangat 
bermanfaat untuk semua jenis aplikasi Container (segera tersedia pada v7). Tetapi 
kami senang menunggu ide skenario penggunaan yang menarik dari Anda. 

Jika Anda memiliki ISP yang besar, berurusan dengan routing dinamis, BGP masif, 
aturan firewall rumit, dan kualitas konfigurasi layanan luar biasa.. Alat ini tepat bagi 
Anda. Kombinasi daya asal dan utilitas dengan jaringan 10G yang andal.  Sebagaimana 
perangkat tingkat ISP, kami juga menyertakan catu daya redundansi ganda. 
Berkuranglah satu kekhawatiran Anda.

CCR2116-12G-4S+: teknologi yang telah teruji waktu, relevan untuk masa depan.
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netFiber9

OPSI PENYALURAN DAYA BERAGAM SELUBUNG LUAR RUANG KOKOHBERBAGAI OPSI PEMASANGAN

SFP+SFP ETHERNET GIGABIT POE-IN

netFiber 9 adalah switch kencang dengan SFP, SFP+, dan Ethernet 
Gigabit. Memiliki CPU ARM v7, RAM 256 MB, 4x port SFP+ 10G, 
chip switch Marvell canggih yang dapat menangani beban berat. 
Port Ethernet Gigabit bukan hanya untuk tujuan manajemen.
Port tersebut memiliki sambungan langsung ke chip switch – 
sehingga Anda dapat menikmati kecepatan Gigabit penuh. Port ini 
juga mendukung PoE-in, sehingga Anda tidak harus bergantung 
pada jack DC untuk penyaluran daya pada titik yang rapat dan 
susah dijangkau.

Terdapat port konsol, diikuti dengan lima port SFP reguler 
dan empat port SFP+ yang menyalurkan jaringan 10 Gbps. 

Artinya terdapat banyak kabel yang harus diatur pada 
beberapa langkah. Itulah alasan kami merancang selubung 
untuk memiliki fitur tambahan yang sangat membantu pada 
bagian bawah selubung guna membantu Anda menyiapkan 

semuanya rapi dan teratur.

Jack DC PoE-in port Ethernet Gigabit Port SFP 1G PORT SFP+ 10G

https://mikrotik.com/product/netfiber_9
https://mikrotik.com/product/crs354_48g_4splus2qplusrm
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netFiber 9 adalah alat hebat untuk setiap orang yang bekerja sama dengan sambungan lebih 
dari 100 meter sambil menjaga kehilangan data dan ping rendah. Serat optik dapat menjadi 
alternatif dari tembaga jika Anda khawatir tentang gangguan elektromagnetik atau mungkin 
bahkan mengganggu dan intersepsi. Dengan 10 port, CPU kencang, selubung kokoh, netFiber 
9 penawaran hebat akan memudahkan manajemen jaringan!

Selubung kokoh memberikan perlindungan hebat 
pada lingkungan berdebu dengan sesekali terciprat air. 
Sempurna untuk luar ruang dengan cakupan ringan – 
seperti atap yang menggantung atau kabinet sederhana.
Terdapat heatsink besar di bagian belakang yang 
memiliki dua fungsi. Tidak hanya memberikan pelepasan 
panas yang hebat, juga memindahkan pusat massa 
ke sisi dengan semua opsi pemasangan – menjaga 
papan kokoh dan kuat sepanjang pemasangan. Paket 
mencakup penjepit selang logam dan sekrup, sehingga 
Anda dapat memasang netFiber langsung ke tiang, 
dinding, atau galah. 
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Catu daya swap panas CCR2004 – sehingga Anda dapat mengganti catu daya tanpa 

mematikan atau menyalakan ulang router. Tanpa waktu nonaktif!

CCR2004-16G-2S+ disertai dua catu daya swap panas redundansi ganda. Jika salah satu rusak, 
satunya akan mengambil alih. Anda dapat menggunakan alat menggantikan catu daya lama – 
dan Anda bahkan tidak harus menyalakan ulang router!

Spesifikasi

Kode produk G1040A-60WF

Input 100-240 V 1.5 A MAX

Output 12 V - 5 A

Output DC total 60 W

G1040A-60WF

https://mikrotik.com/product/g1040a_60wn
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Rak dekstop 19” 10U dengan sudut 
yang dapat disesuaikan dan ruang 
tambahan untuk manajemen kabel.

Dipasang di bawah meja atau pasang di atas meja – sebagaimana kami melakukannya pada 
departemen pengujian kami. Anda bahkan dapat memasang kabel ekstensi multi-plug ke 
bagian belakang yang kokoh dan rak aluminium ringan.
Paket tersebut menyertakan sekrup untuk 10 perangkat, demikian juga mur dan sekrup untuk 
memasang rak sendiri. Walaupun ini bukan produk revolusioner, kami berharap ini memudahkan 
administrator sistem, teknisi, dan penguji. 

Kompatibel dengan semua MikroTik (dan vendor 
lain!) perangkat yang pas dengan rak standar 19”. 
Masih ada lagi! Dengan alat aksesori K-79, 
Anda dapat memasang hingga empat router 
RB5009UG+S+IN dalam satu ruang rak 1U hingga 
total 40 router!

Spesifikasi

Kode produk SR-10U

Bobot 1,85 kg

Dimensi 318 x 511 x 507 mm

Penahan Rak SR-10U

https://mikrotik.com/product/rack_holder_sr_10u
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Produk MikroTik IoT baru:
Internet of Things tidak pernah seterjangkau ini, tetapi kencang

Perangkat wAP LR2

Kartu Concentrator Gateway baru untuk teknologi LoRa® pada bentuk 
mini PCIe – sehingga Anda dapat membuat atau mengustomisasi 
projek IoT 2.4 GHz sendiri. Memungkinkan sambungan 2.4 GHz LoRa® 
untuk produk MikroTik yang memiliki selot mini PCIe dengan jalur USB 
tersambung.
Mendukung 4 saluran RX berbeda dan 1 saluran TX.

R11e-LR2

Solusi kreatif terbaru untuk teknologi LoRa®. Seperti halnya perangkat wAP LR, berisi paket UDP pra-
terpasang diteruskan ke server LoRa® publik dan privat dan titik akses nirkabel tahan cuaca dengan 
antarmuka 2.4 GHz WLAN dan port Ethernet dengan PoE-in yang dapat digunakan sebagai saluran 
belakang.
Berikut perbedaannya: perangkat ini berfungsi dengan frekuensi 2.4 GHz untuk LoRa®. Artinya 
bandwidth lebih tinggi, laju data lebih tinggi, lalu waktu mengudara. Karena teknologi modulasi 
Chirp, tidak menganggu sinyal 2.4 GHz WLAN! Solusi sempurna untuk setup industri dengan densitas 
tinggi sensor.
Terdapat antena 2 dBi WLAN / 4.7 dBi LoRa® terpasang, tetapi Anda dapat menambahkan antena 
eksternal untuk cakupan ekstra. Sebaiknya gunakan antena TOF-2400-8V-4 Omni untuk hasil terbaik.
Kami memutuskan menjaga bentuk wAP klasik yang telah diuji pada berbagai produk MikroTik lainnya 
– Bentuk tersebut dapat memberikan kinerja hebat dan stabil pada setiap kondisi cuaca. Desain 
fungsional dan non-intrusif, ketahanan luar biasa, dan nilai hebat tetap tersemat pada inti desain.
Seluruh komunitas IoT mengeksplorasi kemungkinan 2.4 GHz LoRa® – gabung dan jadilah yang pertama 
memanfaatkan laju data yang meningkat.

Dunia bebas 
spektrum!

Tanpa batasan 
siklus pakai!

Untuk cakupan jaringan ekstra (hingga 3-4km pada jalur pandangan), 
sebaiknya tambahkan antena Omni eksternal 8dBi Omni antena - TOF-
2400-8V-4. jika perlu, antena ini dapat digunakan untuk perangkat 2.4 
GHz. Tidak hanya bekerja dengan sambungan 2.4 GHz LoRa®, juga 
mendukung 2.4 GHz WLAN reguler. Alat ini dilengkapi dengan antena 
kabel SMA 1 meter dan penahan mekanis untuk memudahkan dan 
mempercepat pemasangan galah – ketika Anda membutuhkan cakupan 
jaringan yang lebih luas. Ukuran ringkas dan ketahanan meningkat tanpa 
mengorbankan daya – antena ini akan membereskan pekerjaan.

Antena omni TOF-2400-8V-4

https://mikrotik.com/product/wap_lr2
https://mikrotik.com/product/r11e_lr2
https://mikrotik.com/product/RB1100Dx4
https://mikrotik.com/product/tof_2400_8v_4
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Dukungan untuk U-NII-2 untuk lebih banyak produk

Kami memiliki FCC tesertifikasi dan dukungan tambahan dalam RouterOS untuk pita frekuensi 
nirkabel U-NII-2 pada beberapa produk berikut:

Informasi berikut khusus untuk pelanggan di Amerika Serikat dan Kanada, yang 
menggunakan produk nirkabel yang dikunci di AS.

• RB952Ui-5ac2nD-US (hAP ac lite);
• RB952Ui-5ac2nD-TC-US (hAP ac lite TC);
• RBcAPGi-5acD2nD-XL-US (cAP XL ac);
• RB911G-5HPacD-QRT-US (QRT 5 ac).

Pembaruan ini memberikan rentang lebih lebar pada saluran 5GHz yang dapat dipilih - tidak 
hanya U-NII-1 (5.170-5.250 GHz) dan U-NII-3 (5.725-5.835 GHz), tetapi juga U-NII-2 (5.250-5.350 
GHz dan 5.470-5.725 GHz).
Untuk menggunakan U-NII-2, Anda harus memperbarui produk ke versi terbaru (setidaknya ke 
versi yang stabil 6.49.1).
Kami berupaya mengaktifkan dukungan U-NII-2 untuk lebih banyak produk. Produk berikutnya 
dalam lini tersebut antara lain:

• RBOmniTikG-5HacD (OmniTIK 5 ac);
• RBOmniTikPG-5HacD (OmniTik 5 PoE ac);
• RBMetalG-52SHPacn (Metal 52 ac);
• RBGrooveGA-52HPacn (GrooveA 52 ac).
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Kotak kecil putih supaya dunia lebih hijau...

Prizren adalah tempat kuno dan indah, dikelilingi oleh pegunungan dan sungai. Iklim di 
sana sangat bervariasi – musim panas bisa sangat kering, sementara musim gugur diterpa 
hujan terus-menerus selama beberapa hari. Tentu saja, Pemerintahan Kota prizren harus 
mempertimbangkan itu semua ketika merancang perhentian bus kota. Pada masa lalu, 
perhentian bus yang sempurna diharapkan melindungi Anda dari panas, hujan, dan angin. 
Tetapi sejak 2021 – orang juga ingin jaringan nirkabel, opsi pengisian daya, layar interaktif 
menampilkan jadwal bus.

(c) UNDP Kosovo dan Pemerintah Kota Prizren

Banyak sekali cara membuat perhentian bus sempurna, tetapi beginilah cara Prizren 
melakukannya: perangkat wAP ac dan wAP LTE. Setup tahan cuaca hebat dan sederhana. 
Membantu lebih banyak orang beralih ke transportasi umum, planet lebih ramah lingkungan, 
itu yang kita inginkan.
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Dibuat Untuk MikroTik: Detektor FastNetMon DDoS

Salah satu yang menginspirasi kami adalah komunitas global MikroTik. Keingintahuan dan 
kreativitas tanpa batas menjadikan kami tetap rendah hari dan terfokus. Anda selalu menemukan 
cara untuk mendaftar RouterOS pada setup yang paling pintar. Itulah alasan kami meluncurkan 
program “Dibuat untuk MikroTik” – sehingga setiap orang dapat melihat hasil pekerjaan inventif 
Anda dalam ekosistem MikroTik! Sampai sekarang, kami telah mensertifikasi 253 produser 
solusi Turnkey, aksesori, dan produk berbasis MikroTik lainnya.

Saat ini kami ingin menampilkan detektor FastNetMon -DDoS berkinerja tinggi dibangun di atas 
mesin penangkap paket NetFlow and IPFIX. Detektor tersebut dapat mendeteksi lalu-lintas 
jahat pada jaringan dan memblokirnya segera. FastNetMon menawarkan waktu deteksi yang 
cepat dan skalabilitas yang hebat – hingga Terabita! Saat ini mereka menawarkan percobaan 
satu bulan gratis, jika Anda mencari detektor DDoS baru – cobalah FastNetMon!

Ingin bergabung dengan program “Dibuat untuk MikroTik”? Beri tahu kami!

https://fastnetmon.com/
https://mikrotik.com/mfm/
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Donasi untuk Rumah Sakit Anak

Biasanya, pasien yang muda dan berani harus berada selama 1-2 bulan di rumah sakit. 
Seringnya, dapat mencapai 6 bulan atau lebih. Jika kita dapat memudahkan mereka, akan 
menjadi sebuah keuntungan yang mesti dimanfaatkan. Oleh karena itu, selain semua proyek 
besar, kami menyediakan sambutan Natal khusus kepada anak di Clinical University Hospital – 
yang disertai hadiah, senyuman, dan tawa.

Bukan hanya kami saja yang akan membantu. Tiga siswa dari Sekolah International Riga 
mencoba menggalang dana dan mainan untuk pasien cilik. Hal sekecil apa pun bermanfaat. 
Dan kami menjanjikan untuk mencocokkan donasi Anda dengan kontribusi lainnya, kini saatnya 
berdonasi. Mari kita ciptakan keajaiban Natal bersama! 

Kami telah bekerja sama dengan Children’s Clinical University Hospital selama bertahun-
tahun. Banyak hal telah dilakukan untuk mendukung anak yang paling membutuhkan: tempat 
bermain baru dan area rekreasi – yang dapat diakses oleh anak berkebutuhan khusus, alat 
musik baru untuk terapi musik, pemeliharaan kapel dan rumah orang tua, karena orang tua 
juga memerlukan lingkungan yang aman untuk beristirahat. 

https://gogetfunding.com/donations-for-childrens-hospital-bernu-kliniska-universitates-slimnica/
https://gogetfunding.com/donations-for-childrens-hospital-bernu-kliniska-universitates-slimnica/
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Terima kasih kami kepada komunitas terbaik di dunia

Bursa Saham Riga dan perusahaan konsultan Prudentia telah mengumumkan “101 Perusahaan 
Paling Berharga 2021” di Latvia. Bersama dengan perusahaan negara, MikroTik juga berada di 
jajaran atas, meraih posisi ke-tiga perusahaan paling berharga di Latvia. Menurut Nasdaq Riga, 
kami juga menjadi firma ekuitas swasta pertama di Latvia yang memiliki valuasi melebihi satu 
milyar Euro. 

Selain itu, kami akan menyebutkan seseorang dengan kontribusi yang tidak ternilai. Seseorang 
yang lebih berharga dari semua yang teratas, yang tercantum pada daftar, dan saham. 
Seseorang yang banyak berjasa kepada kami. Yaitu Anda! 
Setiap pengguna, pelatih, distributor MikroTik... Penghobi dan administrator sistem, teknisi dan 
tenaga ahli, tua dan muda, dan setiap orang yang terlibat – kami hormat kepada Anda! Kalian 
adalah motivasi kami untuk terus berkarya. Terima kasih atas dukungan terus menerus dari 
Anda! 

Di sini Anda dapat mengunduh semua visual yang digunakan pada buletin

https://bnn-news.com/latvias-top-101-most-valuable-enterprises-230312
https://bnn-news.com/latvias-top-101-most-valuable-enterprises-230312
https://box.mikrotik.com/d/79cdca56bd2b46078a12/

