Wi-Fi as a Service
fra Dstny

Spar på investeringsbudgettet med et
Wi-Fi-netværk serviceret af professionelle
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Vi designer, drifter og vedligeholder offentlige og private Wi-Fi-netværk
Alle forventer at have nem, hurtig, sikker og trådløs
adgang til internettet, når man besøger en virksomhed.
Uanset om det er et stort messecenter, en filial af en
detailkæde eller den lille coffee shop.
Opgaven med at installere, drifte og vedligeholde
Wi-Fi tager tid. Vi tilbyder Wi-Fi as a Service. Dvs.,
at vi tager ansvaret og installerer, drifter og vedligeholder dit Wi-Fi netværk overalt i virksomheden.

Vi står for driften, som vi styrer og konfigurerer og
overvåger med alarmer fra centralt hold, så du blot kan
glæde dig over, at dine kolleger og firmaets gæster
kommer nemt og hurtigt på et kraftfuldt Wi-Fi
netværk.
Ved uplanlagte afbrydelser tager vi det initiale ansvar
for hurtig genetablering og for problemudredningen i
det omfang, som den aftalte SLA anviser.

Få den fulde kraft fra fiberforbindelsen
direkte ud på brugerens enheder
Et godt Wi-Fi-netværk øger effektivt medarbejdernes mobilitet og giver et fleksibelt samarbejdsmiljø. Vi integrerer
dstnys managed Wi-Fi løsninger i virksomheden til en fast månedlig pris, hvor vi flytter services fra fiberlinjen og helt
ud til den enkelte medarbejder. Vores Managed Wi-Fi er baseret på Ruckus’ Wi-Fi platform, hvor vi leverer trådløs
forbindelse i verdensklasse til dine medarbejdere, og hvor det bliver muligt at arbejde sammen på nye måder med samme
stabilitet og tilgængelighed over Wi-Fi, som I kender fra den faste arbejdsstation. I kan definere og optimere det arbejdsmiljø, der passer netop bedst til jeres virksomhed.
Et netværk fra Dstny skal give virksomheden et omkostningseffektivt, stabilt, sikkert og fleksibelt netværk til virksomhedens medarbejdere med højeste tilgængelighed.
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Wi-Fi as a Service
fra Dstny

Det inkluderer Wi-Fi as a Service

Systemdesign
Vi designer ”state of the art”
løsninger

Programmering

Vi sørger for, at LAN og
Wi-Fi hænger sammen

Dokumentation

Leje af udstyr

Veldokumenteret design- og
tidsplan er nøglekomponenter i
succesfuld service

Udstyret lejes af os – en
kosteffektivt løsning

Central Styring

Test og implementering

Centralt overblik og monitorering

Kundetilpasset metode, der tager
højde for jeres produktion

Fysisk installation

Frit valg om du eller vi skal stå for
montering af access punkter

Hosting

Vi hoster server med
firewall

SLA

Central overvågning

GDPR og Logning

Vi optimerer systemet løbende

For support og
netværksspecialist

Efter SLA fra
centralt hold

Vi sørger for ansvar og kontaktpunkt
til myndigheder

Vedligeholdelse

Udskiftning

Driftsgenetablering

Inkl. software og sikkerhedsopdateringer

Af nedslidt udstyr

Ved uplanlagte afbrydelser og tilhørende
initial problemudredning

Drift

Udvalgte features
• Kraftigere ydeevne baseret på patenterede teknologier for access punkter, switching og software, som kan
give en samlet kapacitet på mere end 30.000 samtidige brugere
• Patenteret og fleksibel antenneteknologi, som tilpasser Wi-Fi-netværket hurtigt, når der sker signalforstyrrende forandringer i området
• Giver mulighed for at anvende Wi-Fi-genererede data til bl.a. positionsanalyser, såsom footfallanalyse og
aktiv sporing, og til lokations-baserede tjenester
• Tilgængelighed er nøgleordet i vores løsninger, hvor Wi-Fi skal være lige så tilgængeligt som vand i hanen
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Wi-Fi as a Service
fra Dstny

Hvad er Wi-Fi as a Service
• Dstny står for den daglige drift, vedligeholdelse og
opdateringer af jeres Wi-Fi-netværk, så I kan fokusere på kerneforetningen
• Vi tager ansvaret for kompleksiteten i Wi-Finetværket og sørger for hurtig, solid og stabil WiFi-netværksadgang
• Vi monitorerer og overvåger Wi-Fi-netværket, så
det altid virker optimal

• Vi sørger for sikkerhedsopdateringer og
patches på Wi-Fi-enhederne
• Går et access point i stykker, ombyttes det
uden beregning i aftaleperioden
• Vi rykker ud, hvis uheldet er ude, så evt. problemer i Wi-Fi-netværket udredes hurtigst
muligt

Fordele
Monitorering og overvågning er både vores og din
garanti for et netværk, der virker optimalt
Up2date - Hardware udskiftes løbende efter 5 år,
så du altid har et tidssvarende Wi-Fi netværk
Ingen uforudsete udgifter

Ved at samle netværksrelaterede produkter og
tjenester på færre leverandører minimerer i
grænseflader og tid forbrugt på udredning af
ansvar
Ingen kostbar Wi-FI controller - det ligger i
jeres private sky
Skalérbar løsning - du betaler kun for det, du
har brug for, og du kan udvide netværket i takt
med forretningen
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