78%

van de medewerkers heeft
internetproblemen op het werk.

iWaaS
Intelligent WiFi as a Service

Draadloos netwerk zonder zorgen
Vandaag is het ondenkbaar geworden om op kantoor geen toegang te hebben tot
draadloos internet. WiFi is de standaard geworden, zowel in het bedrijfsleven als in het
privéleven. Meer en meer bedrijfsapplicaties draaien op het netwerk en ook het aantal
devices die verbonden zijn met het netwerk blijft groeien. Daarom is het belangrijker
dan ooit om over een performant, betrouwbaar en veilig draadloos netwerk te beschikken.
Samen
met
één
van
de
marktleiders
op
het
gebied
van
netwerkoplossingen biedt UpFront intelligente WiFi-oplossingen aan (iWaas).

iWaaS, dé perfecte oplossing
Met iWaas bent u niet gebonden aan een investering maar neemt u een draadloos netwerk
als een dienst af. Wat iWaaS zo uniek maakt is dat het intelligent is. De intelligente AP’s
(Access Points) zorgen ervoor dat u altijd over de snelste draadloze netwerkverbinding
beschikt. Niet elk apparaat beschikt namelijk over dezelfde frequentie, een klassieke draadloze
netwerkverbinding zal daarom altijd de laagste frequentie uitsturen.
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Met iWaaS geniet u van vele voordelen zonder investeringen te doen:
SNEL

Altijd toegang tot de snelste
netwerkverbinding.

LAGE KOST

U hoeft niets aan te kopen, een
beperkt budget hoeft niet langer de
drempel te vormen.

VEILIG

Door een geïntegreerde Firewall
bepaalt u zelf welke sites er
geblokkeerd worden.

WiFi VOOR BEZOEKERS

Stel een betrouwbaar en snel
draadloos netwerk ter beschikking
aan uw gasten.

BETROUWBAAR

Vermijd eventuele pannes door uw
draadloos netwerk te monitoren.

HOGE PRODUCTIVITEIT
Door een performante
netwerkverbinding worden
de bedrijfsprocessen versneld.

GEEN EXTRA KOSTEN

De overeenkomst dekt alles:
plaatsing en support.

FULL SERVICE

UpFront zorgt voor het volledige
beheer, onderhoud en eventuele
interventies.

Maak kennis met het “iWaaS Package”
Geniet van een volledig portflio om uw draadloos netwerk naar het hoogste niveau
te tillen. Op basis van een vragenlijst en/of een grondplan van uw bedrijf bepalen we wat
u juist nodig heeft en het aantal AP’s (Access Points) dat er geplaatst moeten worden. Onze
gecertificeerde medewerkers staan garant voor een uitstekende service. Zij zorgen namelijk
voor de installatie, doen eventuele interventies, volgen de gezondheid van uw netwerk op,...
Dit allemaal is inbegrepen in het bedrag dat u maandelijks betaalt.
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INDOOR AP >
Het aantal te plaatsen AP’s
binnen worden bepaald door
het aantal personen per m².
> OUTDOOR AP
Het is ook mogelijk om
buiten een AP te plaatsen.

PoE - Power over the Ethernet
Vervang uw huidige installatie door een performantere en veiligere installatie dat u 24/7 kan
monitoren. Wijzigingen in de configuratie zijn in de prijs inbegrepen.
*Prijzen zijn exclusief 21% BTW.
36 maanden
INDOOR AP

39 €/maand*

OUTDOOR AP

59 €/maand*

PoE 24 poorten

79 €/maand*

PoE 48 poorten

99 €/maand*

All-In Support (per device)

Heeft u extra netwerkkabels nodig?

Inbegrepen

Geen probleem, we kunnen u een offerte bezorgen om de nodige netwerkkabels te plaatsen.

Uw IT-partner voor al uw IT-noden!
Waarom UpFront?
UpFront, opgericht in 2003, helpt bedrijven bij het aanpassen van hun informatica aan hun
professionele doelen door IT-diensten aan te bieden samen met technologische oplossingen met
strategische benadering van IT. Zo moet de infrastructuur ten dienste staan van de opdracht en
een toegevoegde waarde bieden.
Door onze expertise en onze dynamiek als IT-integrator bouwen wij een relatie van vertrouwen
op met elke klant door een persoonlijke begeleiding aan te bieden en een visie op lange termijn
om zo van IT-projecten werkelijke successen te maken.

Interesse?
Wenst u meer te weten over ons aanbod en
ons iWaaS Package? Aarzel dan niet om met
ons contact op te nemen.

Rue de la Technique 15 | 1400 Nivelles
Hoogkamerstraat 337 | 9140 Temse
Medialaan 28A | 1800 Vilvoorde
+32 (0)2 558 22 11

info@upfront.be

