CASE STUDY

ENTERPRISE
WIFI
Vysokorychlostní WiFi pokrytí
kancelářských prostor
telekomunikační společnosti

Požadavek zákazníka
Dodavatel telekomunikačních služeb WIA spol. s r.o.
se v polovině roku 2019 stěhoval do nově pořízených
kanceláří. Součástí výběru technologického vybavení prostor,
které prošly náročnou rekonstrukcí, byl i výběr dodavatele
WiFi zařízení. Zadání bylo jednoduché, pokrytí kanceláří WiFi
signálem s maximální provozní spolehlivostí, rychlostí
na úrovni 1 Gbps a rozumným poměrem cena/výkon. Výběr
technologie byl o to důležitější, že i sama WIA poskytuje službu
WiFi pokrytí v rámci své nabídky telekomunikačních řešení.
Funkčnost systému je tedy i vlastní referencí.
Slovy hlavního správce sítě Jiřího Pletichy: „S obvyklými hráči
na trhu máme mnoho zkušeností jak z pozice zákazníka, tak
v roli dodavatele, nicméně nikdy se nejednalo o ideální řešení.
Buď jsme našli problém v provozní spolehlivosti a zákaznické
spokojenosti, nebo nám nesedl obchodní model. Hledali jsme
řešení pro běžný chod progresivní společnosti. Ten vystihuje
především vysoký datový přenos, za kterým stojí nejen počet
zaměstnanců, ale souběžné videokonference, práce
s objemnými daty v cloudu atp.
Kancelářské prostory včetně simulace pokrytí

Řešení založené na
ekosystému EnGenius
Pro realizaci byl zvolen ucelený systém od výrobce EnGenius.
Nabízí totiž nejen doživotní záruku na všechny aktivní prvky,
ale zejména ty nejmodernější technologie špičkové kvality.
Přístupové body podporují standard WiFi 6 (802.11ax) a PoE+
switche s podporou 2.5G metalického Ethernetu umožní plně
využít bezdrátovou kapacitu nového WiFi standardu. Všechny
prvky jsou řízeny cloudovým kontrolérem a díky tomu jsou
plně konﬁgurovatelné z kteréhokoliv místa na světě.

WIA spol. s r.o.
Společnost WIA spol. s r.o. byla založena v roce
1999. Je předním poskytovatelem špičkového
bezdrátového a optického připojení, ADSL,
hlasových služeb a komplexního VoIP řešení po celé
České republice.
V současné době obsluhuje desetitisíce domácích
i business zákazníků a má zkušenosti se stovkami
instalací WiFi sítí všech druhů - od menších hotelů až
po hudební festivaly pro tísíce návštěvníků.

Vyzkoušejte si i Vy demo cloud online: www.engenius.cz

Rozhraní EnGenius Cloud systému
Pro pokrytí rozlehlého prostoru (dvě patra, každé cca
400m2 - openspace se skleněnými přepážkami) byl použit
dualbandový model EnGenius ECW230. Díky standardu WiFi 6,
podpoře 4x4:4 MU-MIMO s přenosovou rychlostí
až 3548 Mbps a 2.5Gbps ethernetovému portu je síť
připravena i pro nastupující generaci technologií a provozu.
Konkrétně je v každém patře umístěno 5 přístupových bodů
a to výhradně v centrálním koridoru, kde se může naplno
projevit funkce TX beamforming pro zajištění stabilního
připojení ve všech kancelářích dle aktuální potřeby
a rozmístění uživatelů.

Cloudový kontroler disponuje přívětivým uživatelským
rozhraním a v přehledném dashboardu je na první pohled
zřejmé, zda se v síti vyskytuje nějaký problém. Centrálně
spravuje všechny EnGenius prvky, optimalizuje provoz sítě
a detailně jej analyzuje (vč. konzumace obsahu uživatelů jako
Facebook, YouTube, apod.). Dále má možnost tisku voucherů
pro dočasné připojení návštěv, konﬁgurovatelný captive
portál a mnoho dalších funkcí. Vše bez starostí o vlastní
hardware díky garantované dostupnosti cloudu 99,99 %.
„Díky podrobným statistikám a realtime analýze jsme schopni
včas podchytit AP s vysokým traﬃcem nebo rušením a tím
předcházet problematickému chování.”, poznamenává Jiří
Pleticha. Systém prediktivně navrhuje možná řešení, což
zjednodušuje obsluhu i nezkušeným personálem. Díky
nativním propojením se switchi EnGenius lze na jednom místě
zjistit, zda je problém na straně uživatele nebo sítě - vše
je jasně a přehledně graﬁcky vyjádřeno.

EnGenius
Nasazené přístupové body EnGenius ECW230
V návrhu rozmístění jednotlivých přístupových bodů pomohl
i zabudovaný plánovač pokrytí v cloudovém rozhraní. Tento
návrh byl následně ověřen i profesionálním SW Ekahau pro
oﬀ-site plánování pokrytí uvnitř budov. „Díky tomu jsme již
před výstavbou měli jistotu, že síť bude na všech místech plně
funkční”, uvádí Ing. Radek Malíř, který celou síť projektoval.

WiFi 6 AP
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Nejnovější standard WiFi 6, 4x4:4 MU-MIMO,
beamforming či 2.5G Eth rozhraní předurčují model
ECW230 k tomu nejnáročnějšímu použití.

2.5G PoE+ SWITCHE
Napájení všech AP je řešeno pomocí PoE+ switchů
EnGenius ECS 5512FP s PoE budgetem 420 W,
2.5G metalickým rozhraním a 10G uplink porty.

CLOUD PRO CELOU SÍŤ
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Celá síť je spravována z jednoho místa, nabízí
přehledné analýzy a statistky, pokročilé možnosti
pro Guest WiFi - a to vše bez dalších poplatků.

Tchajwanský výrobce telekomunikační techniky
s tradicí již od roku 1979 přináší nově na evropský trh
zařízení, se kterými si již vybudoval renomé po celém
světě.
Díky ucelenému portfoliu je možné najít řešení pro
všechny typy instalací – od jedné kanceláře až po
stovky AP. Komplexní ekosystém EnGenius obsahuje
jak cloudové přístupové body a switche, tak i další
síťové prvky – bezdrátové PtP a PtMP spoje, domácí
Mesh systémy nebo bohaté příslušenství.

Závěrečné zhodnocení
„Již téměř rok provozujeme síť bez výpadků. Pozorujeme nejen
zvýšení produktivity, ale zároveň snížení spotřeby kávy :-).
Prostoje, které vznikaly při výpadcích a analýze problémů
na předchozím řešení, byly nepříjemné a demotivující především
pro zaměstnance. Těm problémy komplikovaly práci a ﬁnanční
vyčíslení jejich času hrálo nezanedbatelnou roli při samotném
výběru technologie. V přímém srovnání nabídek jiných
renomovaných WiFi systémů jsme dokázali v pořizovacích
nákladech ušetřit desítky tisíc. Nehledě na licenční a provozní
náklady, které se systémem EnGenius odpadají – vše, včetně
cloudu, je již v ceně hardwaru“, shrnuje na závěr Jiří Pleticha.
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