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Skylar WLAN Control

- Sentralisert administrasjon av din virksomhets trådløse nettverk
De fleste virksomheter har et trådløst nettverk. Et nettverk med rekkevidde som potensielt strekker
seg utenfor bedriftens fire vegger, og som både ansatte og besøkende kobler seg til ved behov.
Dermed blir det viktig å ivareta sikkerheten, og å til enhver tid ha kontroll på hvem som kobler seg
til. Skylar Wireless Control er en sentralisert administrasjonsløsning for trådløse nettverk, der
forenkling, sikring, full kontroll, og kostnadseffektivitet er nøklene for et problemfritt WLAN.

OM SKYLAR WLAN CONTROL
Skylar WLAN Control er en skytjeneste som forenkler,
sikrer, styrer og reduserer investerings- og driftskostnader
forbundet med trådløse nettverk. Inkluderer 1 stk. trådløst
aksesspunkt, samt løsning for engangskode til gjestebrukere
som trenger tilgang til Internett.
Fordeler:
•
•
•
•
•
•
•
•

Frigjør dine ansatte for ansvar tilknyttet det trådløse
nettverket (vi tar ansvaret for tjenesten).
Forenklet installasjon.
Brukervennlig.
Bred støtte for trådløse enheter og -teknologier.
Differensiering av det trådløse nettverket (ett for de
ansatte, og ett for gjester som kun får internettilgang).
Gjester får tilgang via engangskode (utskrift eller SMS).
Mulighet for integrasjon mot Active Directory, som gir
automatisk oppkobling mot det trådløse nettverket for
dine ansatte.
Leie-basert modell, der du som kunde leier utstyret i
stedet for å kjøpe det.

SYSTEMKRAV
Det lokale nettverket (LAN)
må støtte VLAN, og det må
eksistere en DHCP-server i
nettverket, der en ny pool kan
legges opp for aksesspunkter.
I tillegg må router/brannmur
støtte DHCP relaying.

OM OSS
Funn har 75 medarbeidere
i Narvik, Bodø, Harstad,
Sortland, Finnsnes, Oslo og
på Svalbard. Konsernet er
et av Nord-Norges største
selskap innen sentraliserte
datatjenester, systemsalg og
systemutvikling, med kunder
over hele landet.

HVA VI LOVER
Vi forstår deg og dine
kunders behov. Vi leverer
framtidsrettede og helstøpte
løsninger med fokus på
gode brukeropplevelser. Vi
leverer til rett tid og til riktig
pris. Vi er tilgjengelige og tar
ansvar slik at du kan ha et
bekymringsfritt forhold til IT.

KONTAKT OSS
Kontakt din lokale selger for mer informasjon, eller kontakt Funn Helpdesk via
følgende kontaktpunkter:

Sentralbord: 02448
E-post: helpdesk@funn.no

(Se også vår nettside: www.funn.no - der finner du alle våre ansattes kontaktdetaljer)

