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Få et tilgængeligt,
stabilt og hurtigt
trådløst netværk.

Conecto Site Survey
Uanset om I lige har købt nyt trådløst
netværk eller påtænker at gøre det,
om I lige har flyttet firmaadresse, har
fået nye naboer, installeret nye
tyverialarmer eller andet udstyr, som
enten bruger eller støjer på det
trådløse netværk, så er der en risiko
for at jeres trådløse netværk lider
nød.
Det der typisk sker er, at medarbejdere ikke kan forbinde sig til
virksomhedens kendte trådløse netværk, og at de alt for ofte mister
forbindelsen eller oplever at hastigheden er meget svingende og/eller
langsom. Med flere og flere medier,
der præsenterer både fagligt indhold
reklamer, videoer og lignende, stiller
det markant større krav til båndbredandet

den, som leveres via det trådløse
netværk. Derudover har mange
medarbejdere i virksomheden ikke
bare én enhed, men derimod flere,
som forbindes til det trådløse
netværk.
Hvert trådløse Access Point har en
øvre grænse for antal af samtidige
enheder, da båndbredden deles
mellem de enheder, som er tilsluttet
det enkelte Access Point. Det er altså
vigtigt med et godt design og at
kende brugeradfærden; og her
tænkes ikke kun på, hvad er sker på
enheden, men også på, hvordan
brugerne fysisk bevæger sig og
dermed hvilke Access Points, som
bruges.

Conecto har markedets mest
avancerede måleudstyr til at foretage tjek af jeres trådløse netværk. Vi har desuden mange års
erfaring med brugeradfærd –
både fysisk og digitalt – og sidst,
men ikke mindst, er vi netværkseksperter.
Så skal vi tage et kig på jeres
trådløse netværk?
Kontakt Conecto på 33363738
eller info@conecto.dk for
yderligere information.

Conecto A/S er et dansk IT-specialisthus, som fokuserer på at bibringe vores kunder den størst mulige værdi ved at optimere den digitale arbejdsplads og
gøre arbejdsstyrken mobil ved at levere løsninger inden for Virtualisering, Mobility og Enterprise Network. Conecto har eksisteret siden 1997 og har
højtuddannede specialister og mange års erfaring med at rådgive og levere løsninger på specifikke områder som Citrix, Cisco og Imprivata. Vores
overbevisning er, at IT skal supportere og forbedre virksomhedens arbejdsprocesser, og at applikationer skal leveres til brugerne uden afbrydelser eller
forsinkelser – derved opnår vores kunder maksimal udnyttelse af deres IT-investeringer.
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