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Wifi as a Service
Kennis is onze voorsprong, service onze kracht. 
Zetacom heeft technische kennis in huis om te 
zorgen voor de beste oplossing op maat. 
Daarbij ziet Zetacom dat de markt aan het 
veranderen is. Denk bijvoorbeeld aan het 
verdwijnen van de vaste lijnen en bellen via Voice 
over Wifi. Hier speelt Zetacom op in door het 
aanbieden van pakketten die geschikt zijn voor 
iedereen die maatwerk en flexibiliteit wil. 
Zetacom denkt graag met u mee. 

Wat is WaaS?
Wifi as a Service is een high-end wifi oplossing. 
Volledig voor u beheerd via een cloud 
management systeem, tegen een vast bedrag 
per maand. Waas is mogelijk op iedere locatie 
met een internet verbinding. Zetacom adviseert u 
graag.

Wifi as a Service is voor iedereen geschikt die 
graag een snel, veilig en betrouwbaar draadloos 
netwerk wil over meerdere vestigingen. U neemt 
de oplossing als dienst af waarbij de benodigde 
componenten in eigendom blijven van Zetacom.

Wifi speciaal voor uw omgeving
Uw medewerkers hebben baat bij een veilig, 
snel en toegankelijk netwerk op alle plaatsen 
binnen organisatie.  

Met WaaS van Zetacom beschikt u over de 
volgende eigenschappen in uw netwerk:

Betrouwbaar: de juiste dekking van uw netwerk 
door het gehele organisatie

Veilig: het dataverkeer van bezoekers loopt 
volledig gescheiden van uw intern netwerk

Schaalbaar: uw wifi-netwerk groeit mee met uw 
organisatie, ook op meerdere locaties

Waarom WaaS?
WaaS biedt u een complete oplossing, geba-
seerd op eigen wifi en apart gasten wifinetwerk, 
inclusief een overzichtelijk dashboard. De kosten 
per maand, van te voren bekend.   

• Een wifinetwerk zonder zorgen, volledig 
beheerd door Zetacom

• Gastenwifi
• Vervanging van defecte apparatuur
• Scala aan high-performance Access Points 

om de dekking te optimaliseren
• Geen hoge investeringen
• Gemakkelijk op of af te schalen
• Een hoge dekkingsgraad 
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WaaS Connect,
Weten wat in uw netwerk speelt, dit beheren en 
dat zonder additionele installatie van een data 
center door gebruik van een cloudoplossing. 
Daarbij inzicht in het gebruik van uw netwerk, 
de veiligheid en compliance via rapportages. 
Deze ontvangt u automatisch op reguliere basis. 
Inclusief 8x5 service support door Zetacom.
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Wifi as a Service pakketten 
Zetacom heeft twee verschillende WaaS pakketten gecreëerd. De producten die Zetacom bij u inzet 
zorgen voor een stabiel en betrouwbaar wifinetwerk waarbij in de basis al vele gebruikersoplossingen 
zitten zoals: gastenwifi, firewall, app controle en geïntegreerde Bluetooth.

Zetacom WaaS Connect WaaS Zorgt
Verschil tussen de smaken 8x5 support (kantooruren) 24x7 support

Historische en realtime rapportage Continue monitoring door Zetacom
Duur van de overeenkomst Geen duur van overeenkomst Op basis van 1, 3 of 5 jaar (afkoop 

mogelijk)
Eenmalige kosten N.v.t. Site survey en installatie door 

Zetacom

Wifi as a Service bevat standaard:
• Indoor Access Point (inclusief bevestigingskit)

• Wireless bedrijfsnetwerk (voor medewerkers en beheerders)
• Inclusief wireless gastennetwerk (voor bezoekers)
• Zetacom beheert het netwerk voor u

• Wifi Protected Access (WPA), dit is de software om in te stellen welke systemen, applicatie en 
websites bedrijfskritisch zijn en voorrang krijgen binnen uw netwerk. 

• Firewall geïntegreerd met RFProtect, dit is software die helpt met beveiligen van het netwerk. 
• De software geeft een verdediging tegen bijvoorbeeld botnets, malware en hackers
• De software kan bepaalde websites blokkeren. Bijvoorbeeld social media pagina’s, en 
• vakantie websites. Dit is geheel naar de behoeften van uw organisatie in te stellen

• Het Access Point komt met geïntegreerde Bluetooth, dit is handig om internet of things producten 
connectiviteit met het netwerk te geven

WaaS Zorgt,
Een stabiel, betrouwbaar en veilig wifinetwerk. 
Meekijken via een dashboard te gebruiken vanuit 
de cloud. Inclusief 24x7 services support door 
Zetacom. Alle afspraken staan duidelijk 
vastgelegd in een Service Level Agreement 
(SLA). Zetacom staat 24/7 klaar voor u en lost 
incidenten proactief op.

U hoeft de hardware niet te kopen, maar neemt 
deze als dienst af. Hierdoor betaalt u een vast 
bedrag per maand, per Access Point. Indien 
gewenst betaalt u eenmalige installatie-
kosten op basis van de omvang van uw netwerk. 
Onderhoud en service zijn bij de prijs per maand 
inbegrepen.

Wilt u meer weten over WaaS? 
Neem dan contact met ons op via 088 938 2222 
of mail naar verkoop@zetacom.nl.



Kennis is onze voorsprong, 
service onze kracht.

Kijk voor meer informatie  
op zetacom.nl
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