SIKKERT & HURTIGT WIFI
Med en WiFi-løsning fra Ezenta er du sikret en robust og individuel designet
løsning af høj kvalitet.
Som virksomhed er det nødvendigt at have et hurtigt, stabilt og ikke mindst fleksibelt
netværk og du kan med fordel erstatte eller supplere den kablede forbindelse med en
trådløs, da en trådløs forbindelse både kan levere den nødvendige båndbredde, en lav
latency og samtidig sikre dig mod uønskede gæster.
En individuel designet løsning
Hos Ezenta kan du få designet den WiFi-løsning, som din virksomhed har behov for. Vi
designer WiFi-løsninger til både små som store virksomheder og organisationer - og til
dem med flere lokationer og mange brugere. Vi konfigurerer det hele på samme infrastruktur, så du ikke behøver separate netværk.
Specialister i WiFi
Hos Ezenta bruger vi kun komponenter fra førende Wireless udbydere og vi er certificerede indenfor trådløse netværk. Læg dertil Ezentas kompetencer indenfor it-sikkerhed
oveni. Ezenta beskytter hver dag små som store virksomheders netværk mod udefrakommende trusler og rådgiver om, hvilke løsninger og services, I har brug for.
WiFi as a Service
Ezenta tilbyder også WiFi som en service til en fast lav månedlig ydelse. Så behøver du
ikke bekymre dig om drift og vedligeholdelse, det ansvar ligger hos os, samtidig får du
100% garanti på løsningen gennem hele kontraktperioden.
Med en WiFi-løsning fra Ezenta får du mulighed for:
• At kryptere al trafik
• At prioritere IP-telefontrafikken før e-mailtrafikken
• At skalere antallet af brugere - fra en håndfuld til flere tusinde
• At understøtte kravene om sikkert login
• Og mange andre fordele
Det siger andre
”I Akademikernes A-kasse fandt vi ud af, at der var store huller i vores WiFi, og at den var
forældet. I dag har vi, med hjælp fra Ezenta, fået en løsning fra Ruckus, som leverer en
bedre dækning, og som er nemmere at segmentere.”
Martin Schmidt, Digitaliseringschef, Akademikernes A-kasse

Ezenta A/S
Ezentas spidskompetencer inden for IT-sikkerhed strækker sig fra rådgivning over
implementering af IT-sikkerhedsløsninger til uddannelse samt drift og overvågning af
IT-sikkerhedsmiljøer. Siden år 2000 har Ezenta hjulpet offentlige myndigheder samt
danske og internationale virksomheder med IT-sikkerhed.
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