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Pokryte svoje priestory profesionálnym signálom.
Je to samozrejmosť, ktorú dnes očakávajú všetci.

Naše životy sa stále viac odohrávajú v online svete. 
Notebook, tablet alebo telefón? Dnes je plnohod-
notné využitie týchto zariadení priamo prepo-
jené s internetom. Prístup na internet výraz-
ne uľahčuje zákazníkom aj zamestnancom 
služba Managed Wifi . Výsledok je me-
rateľný spokojnosťou zákazníka a zvý-
šenou produktivitou zamestnancov. 
Zákazník sa vracia na miesta, kde bol 
spokojný so službami, vrátane WiFi.

SWAN pri realizácii tejto služby vy-
užíva špičkové svetové technológie 
od renomovaných výrobcov, ktoré 
umožňujú splniť požiadavky aj toho 
najnáročnejšieho zákazníka. Vždy je 
potrebné zohľadniť vlastnosti priesto-
rov, ktoré má signál pokryť, správanie 
používateľov a účely použitia.

Vďaka možnosti zriadiť viacero sietí (SSID) s 
odlišnými parametrami pre rôznych používateľov 
je služba zaujímavá aj pre prevádzky, ktoré chcú služ-
bu WiFi ponúknuť svojim zákazníkom (hotely, kongresové 
sály, kúpele alebo reštaurácie).
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Výhody služby
● Rýchle a efektívne rozšírenie

pokrytia prístupu do internetu
● Zvýšenie produktivity

zamestnancov a spokojnosť vašich 
zákazníkov

● Správa služby SWAN WiFi tímom
● Nulové investície na zaobstaranie 

služby
● Vysoká škálovateľnosť (1 až stovky 

AP)
● Dva varianty SLA – optimum, 

premium
● Podpora 24/7

Funkcie služby
● Pokrytie WiFi signálom podľa 

požiadaviek zákazníka
● Jednoduché rozšírenie služby
● Centralizovaný manažment 

všetkých AP v cloude
● Vlastný prístup do cloud 

manažmentu
● Doplnková služba captive portálu

– vlastná landing page, integrácia 
so sociálnymi sieťami, zber dát, 
dashboard

● Profi  funkcie: wireless uplink, zero-
handoff  roaming atď.

Možnosti využitia
Prehľad najčastejších typov prostredia pre nasadenie služby Managed WiFi:

Typické prostredie 
a parametre

WiFi štandardy

Maximálna 
priepustnosť rádia

Frekvenčné pásmo

Počet SSID

Bezpečnosť

Hotely, reštaurácie, 
bary

do 1,3 Gb/s

2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz

4

Natívna/SWAN

Obchodné centrá, 
kancelárie, 
nemocnice

do 2,5 Gb/s

2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz

4

Natívna/SWAN

Štadióny, letiská, 
koncertné haly

do 13,88 Gb/s

2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz

16

Natívna/SWAN
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