Profesionální WiFi sítě
VYŘEŠÍME PRO VÁS


Pokrytí vašich firemních prostor
WiFi signálem



Řízení přístupu uživatelů



Zabezpečení sítě



Ucelené autonomní systémy
(skladové systémy, atd.)



Administraci a správu

Profesionální WiFi sítě
S obrovským rozmachem mobilních zařízení jako jsou tablety, chytré
telefony, notebooky apod. dochází také ke značnému nárůstu poptávky
po zajištění konektivity a přístupu k Internetu. Ve specifických
prostorách jako jsou kavárny, hotely, ale poslední dobou i kanceláře, se
především jedná o připojení vlastní přinesené technologie (BYOD).
V těchto případech je použití sítí WiFi technologie nejvhodnější způsob
řešení potřebné přístupové infrastruktury.
Ať už řešíte požadavky na připojení mobilních zařízeních pro kavárnu,
hotel, kancelář, výrobní nebo administrativní prostory, společnost HiTES
CE nabízí kompletní balík služeb zahrnující vše od návrhu, přes
výstavbu, nastavení až po případný servis bezdrátové sítě.
Pro vaše prostory navrhneme profesionální pokrytí WiFi signálem
s ohledem na předpokládaný počet připojených klientů, objem
přenášených dat, bezpečnost, budoucí možnost rozšíření a celkovou
správu/administraci systému jako celku. Naše společnost zajistí dodávku
odpovídající aktivní technologie, její osazení a konfiguraci.
Samozřejmostí je, v případě potřeby, vybudování i související
infrastruktury – LAN.

PŘÍPADY ŘEŠENÍ









Veřejné sítě – kavárny, hotely,
restaurace apod.
Pobočkové sítě s centrální administrací
Školy a veřejné budovy
Sklady
Střední a malé firmy
Velká administrativní centra
Řešení pro venkovní a průmyslové
prostředí
Dopravní prostředky

Naši technici disponují širokou škálou zkušenosti na poli bezdrátových sítí
zahrnující návrh, výstavbu i správu. Společnost HiTES CE úzce
spolupracuje s předními dodavateli technologií a je připravena zvolit
řešení plně odpovídající Vašim požadavkům. Díky našim znalostem a
zkušenostem z nejrůznějších typů nasazení a aplikací ve WiFi zvolíme
vždy správné řešení s ohledem na potřeby klienta. Řešení volíme nejen s
ohledem na technické potřeby dané instalace, ale samozřejmě i
s přihlédnutím k celkovým ekonomickým nákladům.

Technologie
Primárně nabízíme řešení postavené na technologiích jednotlivých lídrů v daném segmentu. WiFi sítě na platformách
Aerohive, ARUBA, CISCO, UBiQUiTi a Ruckus uspokojí i ty nejnáročnější požadavky klientů s ohledem na bezpečnost,
spolehlivost, vysoký výkon, škálovatelnost a možnost centrálního dohledu.

