Telefoni och tjänster för alla företag

WiFi som tjänst
WiFi som tjänst innebär att vi levererar det lokala trådlösa nätverket som
en tjänst där allt från hårdvara och licenser till drift och underhåll ingår.
Vi garanterar att det lokala trådlösa nätverket fungerar optimalt, och att ni
ska få snabb support via vår Helpdesk. Du får en tillförlitlig och skalbar
lösning att växa i, och det är enkelt att bygga ut det trådlösa nätverket
med fler accesspunkter och platser.
Ni behöver inte kunna någon teknik, vi tar hand om allt och ser till att
det fungerar oavsett vad ni tänkt använda det trådlösa nätet till. Tjänsten
levereras från tre accesspunkter och uppåt.

Telefoni och tjänster för alla företag

Varför WiFi som tjänst?
- Fast månadspris		 - Flexibelt och skalbart
- Molnbaserat		 - Hög täckningsgrad
- Hög tillförlitlighet		 - Frigör era interna it-resurser
- Geografiskt oberoende		 - Förberett för WiFi calling (vid val av WiFi +)

Så här fungerar det
En molnbaserad controller styr alla accesspunkter, oavsett var dessa är placerade. Behöver ni utöka med en eller flera accesspunkter så konfigurerar vi upp dessa enkelt och snabbt åt er. Allt du behöver göra är att kontakta oss för att beställa en ny accesspunkt. Du kan välja att managera ert
system själva eller så låter ni oss göra jobbet.

En tjänst på riktigt! Detta ingår:
• Accesspunkter (finns i olika utföranden och standarder)
• Administration (grundinstallation, konfigureringsförändringar, uppgraderingar och felsökning)
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• Övervakning
• PoE-switch
• Talförberett för wificalling (vid val av wifi+)
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• Livstids garanti

l

• Löpande mjukvaruuppdateringar
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• SLA med löpande rapporter
• Gästlösning med standardanvändarnamn och lösenord
• Etablering av policy (användarrättigheter)
• Etablering av nya användare

Våra lösningar
Vi har plockat fram några standarderbjudande som passar de flesta företag vi hjälper, men självklart kan vi skräddarsy
lösningen efter era önskemål. Avtalstiden är 36 månader och sedan byter vi ut till det nyaste på marknaden.
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Grundpaket (controllerfunktion,
administration, övervakning)
1 st Switch (poe)
3 st Accesspunkter



6 st Accesspunkter



9 st Accesspunkter
Pris WiFi Bas
Pris WiFi Wifi +*
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Office Depot Svenska AB
Besök: Telegrafgatan 4, 169 72 Solna
Post: Box 3132, 169 03 Solna
Tel 010-458 50 00

*WiFi + är byggt på en annan plattform än WiFi Bas
och är förberett för att kunna prioritera trafik i nätet,
vilket behövs vid t ex WiFicalling.

se-kundcenter@officedepot.eu
www.officedepot.se

