Wifi som tjänst
WiFi – när flexibilitet och tillförlitlighet avgör
Vi levererar managerad WiFi som tjänst till er lokal – även utomhus om så önskas.
Bredband2:s WiFi som tjänst baseras på världsledande Ciscos Meraki. Tjänsten, med stöd för WiFi 6,
passar företaget som söker en molnbaserad lösning utan att tumma på kvaliteten och säkerheten. Koppla
upp alla enheter till det trådlösa nätverket för ökad frihet och flexibilitet. Med vår tjänst får ni garanterad
täckning på samtliga ytor på arbetsplatsen utan att tappa anslutningen.

Webbportal ingår för den nyfikne
Med WiFi som tjänst får den som önskar tillgång till en webbaserad portal för att kartlägga trafikflödet och
vilka områden som nyttjas ofta eller sällan. Med webbgränssnittet får ni visibilitet ner på klientnivå utan
någon hårdvaruinvestering.

Så fungerar det
Tryggt och enkelt är vårt mantra. Därför ansvarar vi för installation, drift, underhåll, support och
uppgradering av er utrustning. Det enda ni behöver är en tillgänglig internettjänst. Därmed kan
ni ägna er åt det ni är bäst på – er kärnverksamhet.

Betala endast för det ni behöver
Vi levererar en komplett WiFi-lösning där installation, hårdvara, mjukvara och driftövervakning ingår.
Givetvis anpassar vi tjänsten efter era behov och lokaler, vilket även speglar vår prissättningsmodell.
Ni betalar endast för den yta ni önskar täcka.

Fördelar med WiFi som tjänst
z

Ingen förkunskap eller hårdvaruinvestering krävs – installation, hårdvara och drift ingår

z

Ingen konsulttidsinvestering behövs – vi är experterna

z

Driftövervakning 24 timmar per dygn, 7 dagar i veckan, 365 dagar om året

z

Stabilt och tillförlitligt nätverk

z

Tillgång till webbaserad portal

z

Bibehållen prestanda och säkerhet – utrustningen stöder standarderna 802.11ax med dual-band 2,4
GHz och 5 GHz

Plus

Premium

•

Installation och montering av accesspunkter

•

Det som ingår i Plus

•

Nätverkskablage och eventuellt material för
väggmontering

•

Utökning av antal SSID

•

Accesspunkter som dimensioneras enligt
er yta

•

Obegränsat antal förändringar av befintliga
SSID

•

Övervakning för att säkerställa att tjänsten
levereras enligt överenskommen SLA

•

Integrerad inloggning via AD eller liknande
katalogtjänst

•

Drift och underhållning av accesspunkter

•

Felavhjälpning på plats

•

Webbaserad portal som ger dig som kund
full insyn över ditt trådlösa nätverk

Övriga tillval

•

Konfiguration av ett SSID och ett gästnät

z

•

Ingår två förändringar per år av befintliga
SSID

Accesspunkter för utomhusmiljö
integrerad i WiFi-nätet

z

•

WPA2-PSK

Kameror för övervakning integrerad i
WiFi-nätet

•

Möjlighet till anpassning vid behov (enligt
gällande prislista)

Vill du veta mer?
Ring 0770-811 020 eller besök bredband2.com/foretag

