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PREDSTAVITEV

Profi Wi-Fi rešitve

Ruckus ZoneFlex osvaja Slovenijo
..Visokozmogljive brezžične naprave Ruckus Wireless ZoneFlex so prepričale številne najzahtevnejše slovenske kupce..

Ruckus Wireless ZoneFlex so centralno upravljani
profesionalni brezžični Wi-Fi sistemi, namenjeni
uporabi v podjetjih, hotelih, restavracijah, šolah,
bolnišnicah, skladiščih ter sorodnih objektih z velikim številom brezžičnih uporabnikov. Družino
sestavljajo visokozmogljive in zanesljive multimedijske brezžične Wi-Fi dostopne točke (b/g/n
standard, 2,4 in 5 GHz) za notranjo in zunanjo uporabo ter centralni kontrolni enoti za nadzor dostopnih točk. Sistemi ZoneFlex omogočajo implementacijo naprednih in popolnoma varnih
brezžičnih WLAN omrežij, z unikatno podporo za
brezžični prenos video in glasovnih IP komunikacij. Neverjeten domet usmerjenega
brezžičnega signala, ki ga prinašajo vgrajene
napredne patentirane antenske tehnologije in
možnost posredovanja Wi-Fi signala med dostopnimi točkami, omogoča izgradnjo izredno kakovostnega brezžičnega omrežja s polovico
manjšim številom dostopnih točk in brez potrebe
po prisotnosti Ethernet ožičenja na vsakem mestu namestitve. Poleg vrhunskih tehničnih lastnosti se sistemi ZoneFlex lahko pohvalijo z
odličnim razmerjem med ceno in kvaliteto, vgrajenim sistemom za avtentifikacijo in zaračunavanje
dostopa ter doživljenjsko garancijo.
V le treh letih od nastopa na tržišču so profesionalni brezžični Wi-Fi vmesniki ZoneFlex pridobili
sloves vrhunske Wi-Fi rešitve, ki ji na trgu ni para. To
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dokazujejo številne uspešne implementacije in
veliko število zadovoljnih uporabnikov na lokalnem in globalnem trgu.

Študija primera - hoteli
Grand hotel Metropol Portorož
Grand Hotel Metropol Portorož uživa ugled enega
najbolj prestižnih hotelov v Sloveniji. V času gradnje v sobah ni bila načrtovana možnost internetnega dostopa. Pojavila se je potreba po opremi, ki
bi omogočala postavitev brezžičnega omrežja, ki
bi s signalom pokrival vseh 107 sob v sedmih nadstropjih. Z vključitvijo vsega devetih dostopnih
točk ZoneFlex 2942 in centralne kontrolne enote
ZoneDirector smo uspeli Grand Hotelu Metropol
zagotoviti popolno pokritost celotnega objekta z
brezžičnim signalom vrhunske kakovosti. Velika
prednost uporabe dostopnih točk ZoneFlex v hotelskih aplikacijah je tudi v minimalistični obliki, ki
se neopazno zlije z okoljem. Na zunanjem delu ni
vidnih nobenih anten ali ožičenja. Veliko gostov
zamenjuje dostopne točke z običajnimi stenskimi
lučkami. G. Franc Kunc, vodja IT oddelka v skupini
Metropol Group, pravi: “Odkar smo v Hotelu
Metropol uvedli sistem ZoneFlex, ni bila potrebna
niti ena servisna intervencija. V tem času je bilo v
knjigo pohval zapisanih kar nekaj pozitivnih kritik
na račun dobrega brezžičnega omrežja v hotelu.
Zaradi splošnega zadovoljstva z opremo s strani

Kje so nameščeni Ruckus ZoneFlex
sistemi - referenčna lista:
• Grand Hotel Union
• Hotel Metropol
• Hotel Maestral (Črna Gora HIT)
• Hotel Drnča Begunje
• Hotel/Casino Kongo, Višnja Gora
• Šport Hotel Pokljuka
• Hotel Vivat
• Hotel City
• Športni center Rudno polje
• Vila Prešeren Bled
• Apartmaji Vila Cvetka
• Bolnišnica Sežana
• Alukomen, Komen, d. o. o.
• Komisija za preprečevanje korupcije
• Marina Izola
• Amis, d. o. o.
• Telekom Slovenije, d. d.
• Študentski dom Tomi Maribor
• Glasbena šola Ribnica
• Glasbena šola Lašče
• OŠ Škofljica
• Javno brezžično omrežje Koper (Taverna)
vodstva, informatikov in gostov, se delajo načrti za
vključitev brezžičnega omrežja s sistemom ZoneFlex tudi v druge hotele iz skupine Bernardin.”  (P.R.)
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