
Trådløst netværk som et 
samlet abonnement. Dit 
Cisco Meraki passet af en 
netværksspecialist. 

WIFI AS A SERVICE



HVAD ER WIFI AS A SERVICE? 
WiFi As a Service er blevet populært, da du, 
som ansvarlig i din organisation har en flad 
pris pr. enhed. Et samlet abonnement for 
hardware og service. Samtidigt er det en 
løsning, der nemt kan vokse og tilpasse sig 
dit fremtidige behov.

KONFIGURERET TIL DIT BEHOV 
Når vi indleder et samarbejde, konfigureres 
løsningen til at matche dit konkrete behov. 
Både mht. dimensionering, men også om 
du har særlige behov f.eks. medarbejdere 
fordelt på flere forskelligartede  
placeringer -  som hovedkontoret, en filial 
eller en skurvogn på en byggeplads.  
Netværket kan desuden opdeles i zoner 
f.eks. med forskellige krav til sikkerheden. 

 
SPECIALISTER OVERVÅGER OG ER  
PROAKTIVE 
Vores specialister overvåger og passer din 
Cisco Meraki netværksløsning, som var det 
deres egen. Det betyder, at du ikke  
behøver opretholde den kompetence i din 
egen IT-afdeling. 24x7 er der sat overvåg-
ning op i kontrolcentret på installationen. 
Det gør din drift mindre sårbar. Du bliver 
naturligvis proaktivt informeret om evt. 
udfordringer og mulige fejlretninger. Fokus 
er at give dig stabil drift og med funktionen 
heat-maps vil konsulenten desuden kunne 
rådgive dig om den aktuelle belastning på 
lokationerne og mulighederne for  
optimering. Det giver tilfredse brugere! 

WIFI AS A SERVICE GIVER DIG
• 24 x 7 overvågning af dit Cisco Meraki  

netværk
• Proaktiv håndtering og afhjælpning af fejl 
• Udbedring af fejl indenfor normal  

arbejdstid
• Løbende opdatering med nyeste 

firmware, for maksimal udbytte
• Overblik over netværksbelastningen
• Rådgivning om optimering og fremtidige 

muligheder
• Garanti-ombytning i abonnements- 

perioden, hvis et access point går ned,  
modtager du et nyt færdigkonfigureret til 
din løsning og klar til montering 

Gennemskuelig økonomi til driftsbudgettet. 
Fast abonnementspris pr. enhed, og en  
løsning I kan vokse med efter behov. 
 
Er du interesseret? Så starter priserne 
ved blot 149,- ex moms pr. Access Point
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SITE SURVEY ANALYSE, FOR OPTIMAL 
START 
Oplever du udfordringer med dækning på  
jeres trådløse netværk? Så kan en Site  
Survey give den optimale start.

Du får 
• On-site WiFi opmåling udført af specialist 

med måleudstyr
• Opmåling af signalstyrke og signal- 

dækning pr. lokation. Der er typisk stor 
forskel på en administrationsbygning og 
en produktionshal fyldt med udstyr.

• Opmærkning af optimal placering af  
Access Points placeret på bygnings- 
tegning

• Hvad vil den optimale hardware- 
konfiguration være – model og antal

• WiFi-analyse-rapport inkl.  
konklusioner 

 
NB: WiFi Site Survey Analysen kan også købes til 
analyse af en eksisterende WiFi konfiguration


