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WiFi/Smart City i din kommune
Adgang til internettet er for mange mennesker en vigtig faktor,
uanset om de er på arbejde eller holder ferie.
Resultatet af dette er, at det er blevet en konkurrencemæssig
parameter at kunne tilbyde jeres turister gratis adgang til
internettet.
I erkendelse af dette har Staten gjort det muligt at
kommuner må tilbyde gratis internet, 1 time i døgnet, til jeres
besøgende turister.
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ZibraWireless dækker store områder med trådløst internet, så jeres turister kan tilgå
internettet hvor de vil, når de vil. Disse områder kan typisk være parker, havne, bytorve, museer, stadions, skoler m.m. men også til byfester, festivaller og andet, hvor der
samles en masse mennesker. Med WiFi fra ZibraWireless får kommunerne mulighed for
at kunne styre turisterne hen til attraktioner vha. apps og hjemmesider, samt at de kan
tilknytte Smart City løsninger til netværket. Derudover tillader et WiFi netværk fra ZibraWireless også muligheden for at have interne netværk til de kommunalt ansatte, m.m.
som ikke er underlagt restriktionen på 1 times gratis internet om dagen.
Eksempler på løsninger
ZibraWireless har installeret WiFi på 7 kommunale havne på Bornholm. Her har hver
havn fået monteret 5 access punkter, som til sammen dækker et areal på 50.000 m2 og
håndtere 2.000 samtidige brugere. Til hver løsning er der en skræddersyet login portal
som kontrollere at turisterne kun har gratis adgang den 1 time om dagen, hvorefter at
portalen, døgnet rundt, giver dem mulighed for at betale for at få adgang hele dagen,
hele ugen eller en hel måned.
Et andet eksempel er Folkemødet på Bornholm, hvor ZibraWireless leverer publikums
WiFi på hele den 100.000 m2 store plads, og kan håndtere 20.000 samtidige brugere.
Danmarks største politiske folkefest, kræver et stort og funktionelt setup, hvilket ZibraWireless leverer.
Står du med samme udfordring?
Kontakt ZibraWireless på 7873 7220 eller info@zibrawireless.dk
for et uforpligtigende tilbud
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