Dækker dit WiFi?

Mange faktorer spiller ind, når det trådløse netværk skal opsættes. Forstyrrelser forekommer ofte på
grund af forkert placering af WiFi eller forkert dimensioneret udstyr. Der kan også være tale om f.eks. biler,
lifte eller betonarmerede vægge, som skaber interferens.
Det store serviceeftersyn
Vi kommer ud på din adresse og gennemgår dit udstyr samt tjekker at forbindelsen ikke mistes på grund af
uhensigtsmæssige forhold i bygninger eller materialer.

Eksempel på dårlig dækning (røde områder) og optimal dækning (grønt område) i samme bygning

Vi udfører en grundig gennemgang af alle installationer og udfærdiger en rapport med anbefalinger til
både udstyr og opsætning/drift. Dette sikrer at I har den tekniske platform, der får det optimale ud af jeres
IT-investeringer. I serviceeftersynet undersøger vi blandt andet: WIFI, switche, krydsfelter, netværk,
linjehastigheder, alder, sikkerhed og tilstand på hardwaren.
Den komplette pakke
Vi kan også tilbyde vores egen WiFi løsning, som styres centralt. WiFi løsningen er sikret med kodeord og
giver også mulighed for at gæster i huset kan komme på trådløst, uden at det konflikter med forretningens
netværk. Vi hjælper med at vælge det rigtige trådløse udstyr, så det passer til forretningens behov. Vi har
flere modeller at vælge imellem med interne/eksterne antenner, samt udstyr til udvendigt brug.
Vi tilbyder en All-Inclusive aftale på WIFI & Switch:
Går udstyret i stykker, sendes der uden beregning et nyt
Det er fuldt skalérbart. Man kan sætte flere enheder på, som man har lyst til
Hotspot mulighed, så kunder kan tilgå nettet i ventetiden
Semler IT overvåger, drifter og vedligeholder udstyret centralt
Sikkerhedskoder bliver automatisk fornyet løbende
Løbede backup af konfiguration på enheder, så vi hurtigt kan lægge konfiguration tilbage
på den udskiftede enhed.
Kontakt os for en dialog
Ønsker du yderligere information om Serviceeftersynet, så kontakt venligst Teamleder Poul Erik Sørensen på mail:
poso@semler.dk eller telefon 43 28 8000.
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