IT services
Eigen wifinetwerk
op de stand

Zo bent u altijd en
gegarandeerd online
Internettoegang is tijdens uw beursdeelname
onmisbaar. Voor exposanten hebben we
verschillende wifi mogelijkheden. Een gedeeld
wifinetwerk: ‘eventwifi’ dat soms door de
organisatie aangeboden wordt of ‘RAI premium
wifi’ dat u kunt gebruiken door een toegangscode
in de exposantenwebshop of tijdens de beurs
te kopen. Wilt u het gebruik van wifi niet delen
met anderen? In dat geval helpen we u met een
eigen wifinetwerk. Op uw stand 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 verzorgt en support uw
wifinetwerk, u hoeft niets aan te sluiten
Goed om te weten
>E
 en eigen wifinetwerk op de stand is
inclusief internettoegang
>U
 w wifinetwerk is beschikbaar vanaf
12.00 uur op de laatste opbouwdag
>D
 e bruikbare bandbreedte per verbonden
apparaat ligt tussen de 5 en 10Mbps

>H
 et wifi wordt uitgezonden op 5GHz, check
vooraf of uw apparaten dit ondersteunen
>U
 w PC kan niet aangesloten worden op de
netwerkkabel waaraan de wifizender is gekoppeld
>H
 et wifinetwerk richten wij speciaal voor u in
en kan niet gedeeld worden
>D
 e netwerknaam en het wachtwoord staan vast
en kunnen we niet aanpassen
>W
 e kunnen een beperkt aantal stands voorzien
van een eigen wifinetwerk
We bieden
> Maatwerk wifi op uw stand 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 fullservice
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.
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