Uitstekende Wi-Fi gebruikservaring zonder zorgen?
Wireless-as-a-Service van DAVO Group
Totale ontzorging en continue optimalisatie van uw Wi-Fi netwerk
Kwalitatieve Wi-Fi op uw locatie, zonder klachten of zorgen? Onze
op uw maat ontworpen Wi-Fi netwerken bieden wij vanaf nu ook in
een servicemodel aan via ons DAVO WaaS (Wireless-as-a-Service)
platform. Wij staan garant voor uw uitstekende gebruikservaring.
Uw bedrijfsnetwerk wordt dynamisch en gecontroleerd aangestuurd om alle gebruikers een optimale ervaring te bezorgen.
Geen zorgen voor u, wij staan garant voor een end-to-end verhaal. Door onze uitgebreide kennis en expertise toe te passen op
uw locatie, kan u zich volledig op uw eigen core business focussen.
•
•
•
•

Gestuurd en beheerd door DAVO Group
Maandelijkse bijdrage volgens noden en ondersteunde functies
Netwerkbeveiliging in onderling overleg met kwalitatief advies
Wi-Fi sleutel per gebruiker en/of toestel

Waarom WaaS?
Geen investeringskost in lokaal Wi-Fi beheerplatform
Permanent uitstekende gebruikservaring
Configuratie & nazicht door uw lokale IT-beheerder mogelijk
Up-to-date met laatste trends & technologieën (IoT...),
future-proof
Totale ontzorging via proactief beheer en opvolging
door onze supportafdeling (optie)
Contract flexibel aanpasbaar aan uw noden doorheen de
looptijd
Automatische rapportering volgens uw noden en wensen
inbegrepen (optie)

Aangepast aan uw noden

Altijd en overal mobiel bereikbaar!

Zorgeloze Wi-Fi met eender welk toestel

Geen mobiel bereik binnen?
Verleden tijd met een DAVO Wi-Fi netwerk!

VoIP-telefonie

Ondersteuning specifieke toepassingen vb. handscanners

Wij zorgen ervoor dat u altijd en overal bereikbaar bent op
uw mobiele telefoon, óók indien u 'Geen Service' heeft.
Hoe? We lichten het u graag toe.

Geavanceerde troubleshooting
Indoor bereikbaar op uw GSM-nr, ook zonder GSM-dekking
Ontzorgingsperiode

Optiepakketten

• Tussen 3 en 5 jaar
• In onderling overleg
• High-end access points

•
•
•
•

vanaf € 11*

Long term troubleshooting
RF-analyse en -optimalisatie
Rapportering
Netwerkoptimalisatie via Artificial
Intelligence & machine learning

vanaf € 4*

*per maand per access point

*per maand per access point

DAVO Wi-Fi: ons long term engagement in 5 stappen
1. Bevraging
•
•
•
•

Dekkingsgebieden
Gevraagde diensten
Aantal gebruikers
Future-proof
readiness bepalen

2. Design

3. Implementatie

4. Validatie

• Opmeting on-site
en professionele
software-ondersteuning
• Potentiële stoorbronnen bepalen en
impact beperken

• Verzorgde installatie
• End-to-end netwerkconfiguratie
• Initiële RF optimalisatie en netwerkdynamiek
configureren

• Analyse op afstand
om de netwerkperformantie te
garanderen
• Eventuele controlemetingen

5. Beheer en
rapportering
• Proactief beheer
• Optie: uitgebreide
terugkoppeling van
netwerkstatus en
draagkracht
QUALITY OF
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