
Krachtige en flexibele Wifi-oplossing 
voor medewerkers en bezoekers
Managed Wifi is een Wifi-oplossing die volledig beheerd wordt door 
Telenet. De oplossing is ideaal om zowel medewerkers als bezoekers 
makkelijk en veilig toegang te geven tot een supersnel Wifi-netwerk. 
U kan de Wifi-toegang ook als marketingtool gebruiken en interessante 
inzichten verwerven om uw bedrijf efficiënter te laten werken. 

Uw voordelen

Totaaloplossing beheerd door Telenet

  Flexibele Wifi-verbinding bovenop iFiber, Corporate Fibernet of IP-VPN: 
• beveiligde toegang tot uw bedrijfsnetwerk voor medewerkers 
• makkelijke gasttoegang voor klanten en bezoekers 

 Telenet als Single Point of Contact voor uw access points, switches,  
router en connectiviteit

 Volledig end-to-end beheerd:
• configuratie, installatie, reparatie en licentiebeheer door Telenet
• mogelijkheid om zelf bepaalde configuraties in te stellen of aan te passen  

via het online managementplatform
 Betrouwbare, stabiele en veilige verbinding van zeer hoge kwaliteit:

• strikte Service Level Agreements (SLA)
• 24/7 Business Support

Flexibel, veilig en eenvoudig

  Keuze uit verschillende authenticatiemethodes:
• om Wifi-toegang tot uw bedrijfsnetwerk te geven:

- dezelfde gebruikersnamen en paswoorden als op uw LAN via radius
- één specifiek paswoord voor alle medewerkers (WPA-PSK)
- Whitelist voor toestellen zonder toetsenbord (zoals scanners of bankterminals) 

• om klanten internettoegang te geven:
- inchecken op uw Facebook-pagina
- inloggen via uw gepersonaliseerde portaalsite

  Eenvoudig in gebruik: 
• gebruiksvriendelijk online managementplatform
• geen verregaande IT-kennis nodig 

  Eigen policy instellen: 
• definieer zelf uw verschillende gebruikersprofielen: medewerkers, klanten, bezoek-

ers, enz.
• bepaal de rechten per profiel: toegestane bandbreedte, toegang tot applicaties, 

loginmethode, surftijdstippen, …
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Méér dan Wifi

   Analyse van het surfgedrag van klanten en bezoekers: 
• interessante data over uw klanten en bezoekers:

- hoe dikwijls bezoeken uw klanten uw bedrijf?
- hoeveel nieuwe bezoekers hebben recent ingelogd?
- welk deel van uw bedrijf of winkel wordt het meest bezocht?

• deze data kan u gebruiken om uw bedrijf efficiënter te maken:
- extra medewerkers aan de kassa op piekmomenten
- uw winkel herschikken
- promoties op plaatsen zetten waar iedereen langskomt
- openingsuren aanpassen

  Wifi-toegang als marketingtool:
• door klanten te laten inchecken op uw Facebook-pagina bereikt u uw doelgroep 

met gratis en gerichte reclame
• u kan klanten informeren over bepaalde promoties of acties via een door 

u beheerde portaalsite
  Mobile Device Management: u kan de mobiele toestellen van uw medewerkers  

beheren (applicaties automatisch installeren, enz.)

Voordelig en op maat

  Voordelig en duidelijk prijsmodel:
• beperkte eenmalige investering
• u hoeft de hardware niet aan te kopen
• maandelijkse huur op basis van de omvang van het netwerk

  Oplossing op maat: aantal access points en switches in functie van uw locatie(s)
  Snelle en makkelijke uitrol: alle hardware wordt geïnstalleerd en end-to-end  

beheerd door Telenet
  Zowel voor KMO’s als voor bedrijven met een groot aantal vestigingen in een VPN
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