WIFI on Prem

Ett Flexibelt och Säkert trådlöst
nätverk (WiFi)
Har ni som många andra problem med trådlös täckning i era lokaler?
AddPro erbjuder en tjänst där vi tar ett helhetsansvar för det trådlösa
nätverket och ger Er på så sätt en flexibel och säker lösning för Era
kommunikationsbehov. I helhetsansvaret ingår både uppsättning och drift
av det trådlösa nätverket. Tjänsten WiFi baseras på användarbehovet och de
fysiska förutsättningarna som finns i Er miljö. Den molnbaserade och
centrala controllern samt accesspunkter ingår i tjänsten.

Vill du veta mer?
Accesspunkt

Gästnät

Övervakning/Drift

Underhåll

AddPros specialister utvärderar
vilka modeller som behövs för
era lokaler. Vi använder oss
av noga utvärderade och
företagsanpassade produkter.

Vi skräddarsyr gästnät efter era
behov. Inloggningssidan går att
anpassa efter er grafiska profil
och det finns flera val att välja
gällande åtkomstkontroll.

AddPro övervakar varje
accesspunkt. Operation
Network hanterar dagligen larm
för att säkerställa stabil och
säker leverans.

Operation Network
kontrollerar regelbundet att
utrustningens mjukvara håller
den nivå som tillverkaren
rekommenderar.

Kontakta AddPro för att diskutera
vad tjänsten WiFi kan tillföra
er verksamhet.

AddProkoncernen bedriver verksamhet inom IT-området Säker & Effektiv IT och etablerades år 2000. Verksamheten utvecklas mycket positivt, expanderar starkt och finns idag representerat i Malmö, Stockholm, Göteborg, Helsingborg och Kristianstad.
AddPro är en av de främsta applikations- och molnintegratörerna i Sverige. Med en kombination av topprankade konsulter, strategiska leverantörer, utvalda molntjänster, egna datacenter och 24/7 bemannad support kan AddPro förse kunderna med den
bästa kombinationen av lösningar som uppfyller högt ställda verksamhetskrav.
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Implementation av tjänsten
Implementationen av tjänsten föregås som oftast av en planering för att
på så sätt få ett fullgott behovsunderlag. Implementationen sker normalt i
tre steg: planering, implementation och Site Survey.
•

Planering (inkluderar radio-planering, kvantitetsbehov av
accesspunkter och placering baserad på era kontorsritningar)

•

Implementation (Konfiguration av molnbaserad controller och
accesspunkterna)

•

Site Survey (inkluderar täckningskarta och uppmätt prestanda)

Accesspunkter - Modeller:
•

Accesspunkt - Inomhus
(Basic)

•

Accesspunkt - Utomhus
(rundstrålande antenn)

•

Accesspunkt - Inomhus
(Standard)

•

Accesspunkt - Utomhus
(riktad antenn)

•

Accesspunkt - Inomhus
(Premium)

Följande ingår i tjänsten:
•

Hårdvara och licenser

•

Felsöka och åtgärda incidenter

•

Drift och administration av den centrala
plattformen

•

Informera och eskalera incidenter

•

Loggning av förändringar

•

Installation av säkerhetsuppdateringar

•

Övervakning av individuella accesspunkter via
molnbaserad controller

•

Driftsättning av ett gästnätverk

•

Utbytesgaranti vid hårdvarufel
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