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Wireless Site Survey
De basis voor een betrouwbaar en helder advies over de
inrichting van het door u gewenste draadloze netwerk

UITDAGING
Een draadloze oplossing, zonder verassingen

OPLOSSING
Wireless Site Survey

RESULTATEN
Inzicht in uw netwerk
Duidelijke weergave van mogelijke oplossingen
Gedegen advies
Optimale dekking

Uitdaging
Een draadloze oplossing met een optimale dekking kan voor
vervelende verrassingen zorgen. Extra kosten, uitval,
onvolledige dekking en een slechte betrouwbaarheid van uw
draadloze omgeving zijn hier enkele voorbeelden van. Een
betrouwbaar advies middels een Wireless Site Survey over de
te kiezen hardware en de inrichting van een draadloos
netwerk biedt de uitkomst.

Oplossing
De Wireless Site Survey wordt door Avit uitgevoerd zodat uw
netwerk inzichtelijk gemaakt wordt. Er wordt
geïnventariseerd hoeveel Access Points uw organisatie nodig
heeft om uw gewenste draadloze omgeving te kunnen
realiseren. Tevens zal er worden gekeken naar de juiste
plaatsing van de Access Points om een optimale dekking te
kunnen verwezenlijken.
De Wireless Site Survey biedt u een duidelijke weergave van
de mogelijke draadloze oplossingen. Een uitgebreide
rapportage voorziet u van alle nodige informatie voor het
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uiteindelijke besluit en biedt tevens een leidraad voor het maken
van de juiste hardware offerte.
Om een draadloos netwerk voor uw organisatie te ontwerpen,
wordt de Wireless Site Survey bij u op locatie uitgevoerd door
één van onze specialisten.

✓
INHOUD WIRELESS SITE SURVEY

Uitsluitingen
-

-

Voor de Wireless Site Survey in het buitenland wordt
een aparte toelage berekend.
Het plaatsingsbereik van de Access Points is maximaal
4 meter hoog, daarboven zal de opdrachtgever voor
een hoogwerker dienen te zorgen.
Voor Mesh-technologie is de prijs op aanvraag.

@

-

Vaststellen van gebouwkarakteristieken;

-

Type en spreiding Access Points;

PRAAT DIRECT VERDER

-

Type antennes;

-

Kanalenplan;

Doorpraten over de mogelijkheden van de
Wireless Site Survey? Neem contact op
met onze Sales afdeling

-

Indicatie van het bereik;

-

Onderzoek naar de mogelijkheden voor
voeding en plaatsing van Access Points;

-

Inventarisatie stoorzenders;

-

Rapportage over de opbouw en
inrichting van uw draadloze netwerk

Algemeen : +31 (0)30 600 41 00
Support : +31 (0)88 032 10 33
E-mailadres :info@avitgroup.com
www.avit-xantes.nl
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