
Menedzselt WiFi 
szolgáltatás
Kiesésmentes
WiFi hozzáférés



A Vodafone Menedzselt WiFi szolgáltatás egy olyan skálázható, end-to-end vezeték nélküli hálózati megoldás, amelynek 
köszönhetően a vállalatok kiesésmentes WiFi hozzáférést biztosíthatnak a vállalkozás egész területén, akár több 
telephelyén is a meglévő vezetékes infrastruktúra vezeték nélküli kiegészítéseként vagy akár annak kiváltásával. A vezeték 
nélküli hozzáférés lehetőségeinek maximális kihasználását a menedzsment eszközök széles tárháza segíti.

• Komplett megoldást piacvezető gyártótól, teljes körűen kiépítve és 
menedzselve – Önnek csak használnia kell a szolgáltatást.

• Magas rendelkezésre állást a WiFi hálózatra: hálózati 
infrastruktúrától függően 98% vagy akár 99,5%.

• Havidíjas konstrukciót, mellőzve ezzel az egyszeri nagyobb 
beruházási költségeket.

• Élettartam garanciát a biztosított eszközökre.
• Folyamatos szolgáltatói monitoringot.
• Integrált biztonsági funkciókat a beépített, folyamatosan frissülő 

fejlett biztonsági modulnak köszönhetően.
• Captive portalt, vagyis a vendégek számára kialakítható kezdőlapot, 

akár Facebook azonosítással is.
• Felhő alapú management rendszert.
• Online monitoring és analitika funkciót, amelynek segítsével 

elemezhető a hálózati teljesítmény és forgalom, valamint a 
csatlakoztatott eszközök.

• Non-stop rendelkezésre álló Vodafone Helpdesk szolgáltatást.
• Igény esetén rövidtávú konstrukciót rendezvények, ügyféltalálkozók 

WiFi hálózattal történő lefedéséhez.

Amit kínálunk:

Felhő alapú  
management

Költséghatékony megoldás, amely 
az automatikus frissítések mellett 
egyszerű telepítést és bővítést is 
eredményez, akár távoli telephelyek 
esetén is.

End-to-end   
megoldás

A menedzselt WiFi hálózatot 
a Vodafone megtervezi, kiépíti, 
konfigurálja és üzemelteti.

Non-stop   
Ügyfélszolgálat

Garantáljuk a Menedzselt 
WiFi szolgáltatás folyamatos 
monitorozását és a magas minőségi 
követelmények betartását.

Menedzselt WiFi

Amennyiben szolgáltatásainkkal kapcsolatban bármilyen kérdése felmerül, forduljon bizalommal  
Vodafone Ügyfélmenedzseréhez.

Miért érdemes a Vodafone Menedzselt  
WiFi szolgáltatását választania?
• A távolról is kiválóan menedzselhető megoldás 

miatt a telepítést követően nincs szükség helyi 
támogatásra. 

• A Vodafone non-stop elérhető Műszaki 
Ügyfélszolgálata garantálja a Menedzselt WiFi 
szolgáltatás folyamatos monitorozását és a magas 
minőségi követelmények betartását. 

• A havidíjas megoldás lehetővé teszi a vállalat 
egyszeri magasabb beruházási költségeinek 
kiváltását, valamint a mélyebb hálózati 
ismeretekkel rendelkező drága szakértelem is 
mellőzhető, hiszen ezt a Vodafone biztosítja. 

• A Vodafone a tulajdonában lévő hálózati 
eszközöket élettartam garanciával biztosítja. 

• A menedzselt WiFi hálózatot a Vodafone 
megtervezi, kiépíti, konfigurálja és üzemelteti az 
ügyfél által kért végpontokon.

Menedzselt WiFi szolgáltatásunk a kis- és közép-
vállalatok vezeték nélküli használati szokásaitól 
egészen a hotelek, bankfiókok, kórházak,  
konferencia központok vagy akár kollégiumok 
által elvárt nagyvállalati szintű elvárásoknak 
maradéktalanul megfelel.


