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UW DRAADLOOS NETWERK
VOOR VANDAAG EN MORGEN

Klagen uw werknemers over de snelheid van uw draadloos
netwerk? Bent u er trouwens zeker van dat uw draadloos
netwerk voldoende beveiligd is? Hebt u nood aan verschillende van elkaar gescheiden netwerken? Of bent u op zoek
naar een vervanging voor uw bekabeld netwerk?

glas of hout? Welk isolatiemateriaal is er gebruikt? Welke gebouwen staan er in uw directe omgeving? Staat uw
bedrijf in de stad of op het platteland? Op basis van de
verzamelde parameters bepalen we hoeveel access points
nodig zijn voor een volledige dekking.

Met zijn wireless site survey zorgt Realdolmen voor een
antwoord op uw vragen, tegelijk de garantie voor een goed
functionerend draadloos netwerk.

ON-SITE TESTING
We voeren een meting op locatie uit als vertrekpunt voor
een betrouwbaar WLAN. Deze meting geeft ons inzicht
in de benodigde hardware, de precieze positionering en
de instellingen. Indien er onvoldoende switchpoorten beschikbaar zijn voor uw WLAN-implementatie, maken wij
eveneens een voorstel voor het aanpassen van uw LANnetwerk.

WAT BIEDT REALDOLMEN U?
CHECK VAN UW OMGEVING
Wij bieden u een site survey die alle omgevingsfactoren in
kaart brengt. Is uw bedrijfsgebouw opgetrokken uit beton,

RAPPORTERING
Op basis van de meetresultaten zorgen we voor een
duidelijke rapportering die u samen met onze engineers
kunt overlopen. Hoe moeten access points worden geconfigureerd en waar worden ze het best geplaatst? En wat
met de andere vereiste hard- en software? We stellen een
inplantingsschema op en maken een kostenraming voor
hardware, software en noodzakelijke diensten.

GEÏNTERESSEERD ?
Vraag dan vandaag nog uw draadloos netwerk
aan via info@realdolmen.com of uw customer
executive.
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Wifi installeren vraagt vandaag meer dan een snelle modem en de juiste bandbreedte. De eisen van de gebruikers
aan een draadloos netwerk liggen ook heel wat hoger dan 10 jaar geleden. Dekking is een evidentie geworden.
Capaciteit, snelheid en veiligheid vormen nu de prioriteit. De kwaliteit van een draadloos netwerk is onderhevig
aan allerlei externe factoren.

