
IT Szolgáltatások/Helyi hálózati szolgáltatások

WIFI SZOLGÁLTATÁS  
INTERNETEZZEN 
KÖTÖTTSÉGEK NÉLKÜL
Az irodai munka ma már egyre kevésbé helyhez kötött. A munkatársak 
 – sőt, a cég partnerei, látogatói is – szeretnének nem csak PC-vel, laptoppal, 
hanem tablettel, okostelfonnal is csatlakozni a vállalat hálózatához.  
WiFi szolgáltatásunk egyszerűen bővíthető, a vezeték nélküli hálózat kialakítása 
és üzemeltetése költséghatékony.

Megoldásunk ideális választás, ha:
•  a jelenlegi LAN hálózat csak nehezen, drágán, vagy egyáltalán nem bővíthető;
•  a munkatársak mellett gyakran a látogatók számára is biztosítani  

szükséges a hálózati elérést;
•  gyors, rugalmas bővítés, vagy akár ideiglenes hálózat  

kialakítása szükséges;
•  a hálózatot olyan felhasználóknak is el kell érnie, akik nem helyhez  

kötötten dolgoznak.

A wifi mobilitást 
biztosít, költséghatékony 

módon

A LAN HÁLÓZAT SOK 
ESETBEN CSAK NEHEZEN 

VAGY KÖLTSÉGESEN 
BŐVÍTHETŐ



Üzleti ügyfélszolgálat: 1444  |  Érdeklődni lehet: kapcsolat@invitech.hu

A szolgáltAtás előnyei
•  Vezetékes hálózatnál gyorsabb és költséghatékonyabb telepítés
•  Biztonságos, WPA titkosítással védett
•  Számos felhasználó kapcsolódhat egyidejűleg
•  Egyszerű csatlakozás a lefedett terület bármely pontjáról
•  Eltérő jogosultságú felhasználói csoportok

MegolDásAinK
•  Nyílt internethez hasonló Free WiFi: általában bejelentkezés nélkül,  

vagy egy kezdőoldalon történő bejelentkezéssel elérhető,  
nyilvános internet elérés

•  Zárt hálózat: a saját LAN hálózathoz kapcsolódó biztonságos,  
zárt hálózati hozzáférés vállalati környezetben

•  Vegyes hálózat: a két fenti funkciót egyszerre megvalósító,  
de két független hálózatként működő hálózat

Miért Az invitech solutions?
•  Közel két évtizedes tapasztalattal rendelkezünk az integrált informatikai  

és telekommunikációs szolgáltatások terén. 
•  Komplex, testre szabható, költséghatékony megoldásokkal támogatjuk 

közel 6 ezer üzleti partnerünket.
•  Ügyfeleink között a távközlési- és hírközlési vállalatok szinte minden típusa 

megtalálható ugyanúgy, mint egészségügyi intézmények, pénzintézetek, 
energetikai vállalatok vagy éppen légitársaságok.

•  Az Invitech Solutions tapasztalatára, munkatársaink szakértelmére,  
a legmodernebb technológiákra és integrált szolgáltatási portfóliónkra 
támaszkodva bármely ügyfelünknek optimális, testreszabott,  
egyedi megoldásokat nyújtunk.

Kapcsolódó sZolgáltatásaiNK:
• Internet szolgáltatások
• VPN szolgáltatás
• Tűzfal

Az üzletmenet megkövetelheti,  
hogy számos kolléga, ügyfél,  

partner használhassa
a cég hálózati kapcsolatát.  

WiFi szolgáltatásunk rugalmas  
megoldást kínál.
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