IT services:
Eigen wifinetwerk
voor registratie

Uw registratie altijd en
gegarandeerd online
Voor uw registratiesysteem is
betrouwbare internettoegang onmisbaar.
Het meest betrouwbaar is een bekabelde
internetverbinding omdat deze alleen door
u wordt gebruikt. Wilt u liever gebruik
maken van draadloze internettoegang, dan
deelt u deze meestal met uw bezoekers.
Het delen van het wifi brengt risico’s met
zich mee die het registratieproces kunnen
verstoren. Wilt u het wifi voor uw
registratie niet delen met anderen? Dan
helpen we u graag met een eigen
wifinetwerk. Bij uw registratie richten we
dit wifinetwerk in. U hoeft hierbij zelf niets
aan te sluiten, geen capaciteit te delen en u
bent altijd en gegarandeerd online.
Uw voordelen
> Hogere kwaliteit wifi door het gebruik van
een eigen netwerk
> Altijd en gegarandeerd online
> RAI Amsterdam verzorg en support uw
wifinetwerk, u hoeft zelf niets aan te sluiten
Goed om te weten
> Een eigen wifinetwerk bij uw registratie is
inclusief internettoegang
> Uw wifinetwerk wordt in overleg met u op een
geschikt moment opgeleverd

> De bruikbare bandbreedte per verbonden
apparaat ligt tussen de 5 en 10Mbps
> Het wifi wordt uitgezonden op 5GHz, check
vooraf of uw apparaten dit ondersteunen
> Uw PC kan niet aangesloten worden op de
netwerkkabel waaraan de wifizender is
gekoppeld
> Het wifinetwerk richten wij speciaal voor u in en
kan niet gedeeld worden
> De netwerknaam en het wachtwoord staan vast
en kunnen we niet aanpassen
> We kunnen meerder registratiegebieden
voorzien van een eigen wifinetwerk
We bieden
> Maatwerk wifi bij uw registratie dat
samen met u is afgestemd op de
benodigde capaciteit
> Ervaren IT specialisten
> Deskundig advies en ondersteuning
Ons team helpt u graag
We bieden een compleet pakket aan full-service IT
producten en diensten op maat aan. Benieuwd
naar de overige IT diensten?
Ga naar www.rai.nl/itservices of vraag uw
accountmanager voor meer informatie via:
020 549 12 12

klik hier en ga naar het Factsheet Bekabelde verbindingen

