Kunt u nog zonder een draadloos netwerk?
Laptops, smartphones en tablets zijn niet meer weg te denken uit kantoor. Steeds meer
werknemers gebruiken meerdere draadloze devices naast hun vaste computer om hun
werk zo efficiënt mogelijk te kunnen doen. Met de digitalisering van het onderwijs, zoals
de toename van online lesmethodes en de vanaf 2018 wettelijk verplichte eindtoets,
groeit ook de behoefte aan een veilig, snel en stabiel wifi-netwerk.
Bekabelde netwerken bieden nog altijd de meest stabiele en snelle verbinding en zullen niet verdwijnen.
Echter, een aanvullend goed functionerend draadloos netwerk is onmisbaar in een moderne werkomgeving.
Ook uw klanten en bezoekers zijn afhankelijk van informatie die steeds meer online te vinden is. Zij willen
deze vaak ter plekke kunnen raadplegen. Inmiddels zijn ook zij eraan gewend geraakt dat ze bij de meeste
bedrijven gebruik kunnen maken van het draadloze (gast)netwerk.

Wireless netwerk

Voldoende capaciteit en dekking

CT-Groep vindt het belangrijk dat u
service aan uw personeel, leerlingen,
klanten en bezoekers kunt bieden. Het
geboden wireless netwerk is gemakkelijk
schaalbaar, en vestigingen kunnen
gemakkelijk worden gekoppeld d.m.v. de
zogenaamde Cloudkey.

Kwaliteit is ons visitekaartje. Onze netwerken, bekabeld en/of
wireless, voldoen aan de meest recente internetstandaarden zoals
de IEEE 802.11AC. Het systeem is uitgerust met tal van geavanceerde
beveiligingsopties. Om draadloos voldoende capaciteit en dekking
te garanderen, kunnen de door ons geïnstalleerde access points
gelijktijdig op de 2.4 en 5GHz band uitzenden. Want een draadloos
netwerk moet altijd functioneren.

Strak design, makkelijk te bedienen
Onze access points hebben een strak design en zijn makkelijk te bevestigen aan een muur of plafond. Ook installeren
wij onze gebruiksvriendelijke aansturingssoftware op uw computer(s), zodat u uw draadloze netwerk uitermate
eenvoudig zelf kunt beheren. Ook het nieuwe zgn. Edu. access point met geïntegreerde speaker, die via een app te
bedienen is, is in het onderwijs van onschatbare waarde: een wireless netwerk en omroep.

Maatwerk!
Het kan voorkomen dat u specifieke wensen heeft zoals extra
capaciteit? Gasten die u betaald gebruik wilt laten maken van uw
draadloze netwerk? Beheer van uw draadloze netwerk? Ook met
die wensen zijn wij u graag van dienst!

Interesse?
Heeft u vragen, dan kunt u uw gegevens achterlaten op
www.ct-groep.com.
Een specialist van CT-Groep neemt dan zo spoedig mogelijk
contact met u op. Ook kunt u bellen met +31 0180 593 774.
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