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FÅR DINE MEDARBEJDERE OG KUNDER
ET HØJTYDENDE TRÅDLØST NETVÆRK?
Gennem de seneste mange år er højtydende trådløse netværk gået fra
”nice to have” til ”need to have”. De fleste virksomheder stiller ofte et trådløst
netværk til rådighed for deres medarbejdere og kunder, og disse netværk
lever ikke altid op til nutidens krav om performance og sikkerhed.
Uanset virksomhedstype kræver den moderne
mobile arbejdsstyrke et hurtigt, pålideligt og
sikkert trådløst netværk, som opfylder behovet til
en mobil arbejdsplads.

For nutidens virksomheder er trådløse
netværk vigtige for alt lige fra at øge
samarbejdet til at yde support og beskytte
mobile enheder på arbejdspladsen.

¹ INSIGHT “STATISTICS ON MOBILITY IN WORKPLACE” 2017
2
WIFI ALLIANCE “MOBILE MARKETING STATISTICS” 2017
3
SPICEWORKS “THE 2019 STATE OF IT”

Hvis din virksomhed har en middelmådig eller
udfordret WiFi-løsning, så er der risiko for, at det
går ud over produktiviteten.
Hvis det er tilfældet, er tiden inde til at gøre noget
ved det. I denne e-bog undersøger vi de trådløse
udfordringer, som de fleste virksomheder står
overfor, og hvad der kan gøres for at overvinde
dem.

89 %

83 %

af virksomhederne har
et BYOD-program
(Bring Your Own Device)1

af medarbejderne
anvender teknologi til
samarbejde

71 %

56 %

af al
mobilkommunikation
foregår via WiFi2

af virksomhederne øger
deres investering
med ekstra fokus på
IT-netværk3
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FØRSTE UDFORDRING: DE FYSISKE FORHINDRINGER
FOR ET STÆRKT TRÅDLØST NETVÆRK
I en moderne virksomhed skal medarbejderne være online hele tiden. Selv de mindste udfald eller
forringelser af ydeevnen kan gå ud over produktiviteten – og i visse tilfælde endda arbejdsklimaet.
Mens disse fysiske aspekter udgør store forhindringer, møder IT-afdelingerne andre udfordringer, når
det gælder om at levere højtydende trådløse forbindelser.

Når det gælder trådløse netværk, er det et must at
styrke mobiliteten og produktiviteten, men der
kan være udfordringer.
På moderne kontorer er der adskillige
forhindringer, som kan forstyrre WiFi-signalet og
gøre dine medarbejdere, kunder og gæster
frustrerede og ude af stand til at udføre deres
arbejde.
Kvaliteten af et trådløst netværk påvirkes af
adskillige faktorer, og her er nogle af de mest
almindelige årsager til dårlig trådløs dækning eller
ydeevne:
KONKURRERENDE SIGNALER
Trådløse signaler forstyrrer ofte hinanden. Det kan
ske, hvis du bruger flere WiFi-netværk, eller hvis
kontoret er beliggende i et tæt bymiljø med
konkurrerende signaler i området.
Nogle eksempler:
• Andre private netværk
• Bluetooth-enheder
• Trådløse IoT-enheder
VÆGGE OG MØBLER
Det kan være svært at tro, men der er mange
fysiske forhindringer i et almindeligt kontormiljø,
som kan svække et kraftigt WiFi-signal eller endda
forårsage døde zoner i kontormiljøet.
Nogle eksempler:
• Metalarkivskabe
• Køleskabe eller andre apparater
• Reflekterende overflader og spejle

MENNESKER
Vidste du, at mennesket består af 50-60 %
vand? Det betyder, at større grupperinger
af mennesker faktisk kan absorbere og
forringe det trådløse signal, hvilket giver
mærkbare ydelses- eller
dækningsproblemer.
Nogle eksempler:
• Tætstående skriveborde
• Mødelokaler
• Områder med stor trafik

DET FORKERTE UDSTYR
Brug af udstyr beregnet til mindre
virksomheder eller netværksudstyr fra flere
forskellige producenter kan fungere på kort
sigt. Men efterhånden som din virksomhed
vokser, vil dit trådløse netværk sandsynligvis
ikke kunne følge med.
Nogle eksempler:
• Udstyr fra forskellige producenter
•	Adgangspunkter af dårligere kvalitet
• Teknologi til mindre virksomheder

SE FILM OM NETWORK AS A SERVICE
Memphis Mansion i Randers havde et behov for at få
et nemt, funktionelt og sikkert trådløst netværk, så
både de selv og deres 150.000 årlige gæster
uden problemer kunne komme på nettet.

Se filmen her

6

Whitepaper Meraki 2020

ANDEN UDFORDRING: SUPPORTOG ADMINISTRATIONSPROBLEMER
Ud over at håndtere problemer med udstyr og fysiske forhindringer
oplever IT-medarbejderne ofte andre udfordringer i forbindelse med
trådløse netværk.
For mange IT-afdelinger kan disse udfordringer
og andre uventede trådløse opgaver forringe
mulighederne for at fokusere på kerneopgaver
og strategiske initiativer.
INDFØRELSE OG UNDERSTØTTELSE AF BYOD
På en mobil arbejdsplads skal netværket
understøtte både virksomhedens egne og
medarbejdernes private enheder. Hvis netværket
ikke understøtter BYOD, kan IT-afdelingen have
problemer med at levere den nødvendige
funktionalitet, båndbredde og sikkerhed til
enheder, som ikke tilhører virksomheden.
ADMINISTRATION AF FLERE LOKATIONER
Håndtering af tilslutnings-, enheds- og
sikkerhedsproblemstillinger i en ekstern afdeling
(eller af fjerne arbejdspladser) i forbindelse med
trådløse netværk kan være en udfordring for
IT-afdelingen. Desuden kan trådløse netværk, som
er tilsluttet hovednetværket, øge risikoen for
sårbarhed på følsomme data til omverdenen.
PROAKTIV OVERVÅGNING OG
PROBLEMLØSNING Når trådløse netværk vokser,
kan de blive sårbare, svære at administrere og
skabe udfordringer, der er vanskelige for
IT-afdelingen at diagnosticere og afhjælpe. I
mange virksomheder bruger IT-afdelingen klager

BELASTER DIT WIFI DIN VIRKSOMHED?
Det trådløse netværk har aldrig været vigtigere, idet det både
skal gøre det muligt for dine medarbejdere at arbejde hvor som
helst samt kunne tage højde for nye enheder og gæster. Ud over
de tjenester, som vi udforsker i denne e-bog, tilbyder vi en bred
vifte af løsninger på mobilitets- og brugerudfordringer for at
hjælpe med at:
•	Give virtuel eller fjernadgang til dine daglige værktøjer og data
•	Administrere og sikre mobile enheder, identitets- og
adgangskontrol centralt
•	Muliggøre sikker fildeling i hele virksomheden

fra slutbrugerne som ”overvågningsværktøj” til at
forstå, hvordan deres netværk kører.
UNDERSTØTTELSE AF ET MILJØ MED
FORSKELLIGE ENHEDER Det er vigtigt at gøre det
muligt for brugerne at oprette forbindelse med de
nyeste mobile enheder, men det kræver, at
IT-afdelingen forstår, hvordan konstante OS- og
hardwareopdateringer til mobile enheder kan
påvirke forbindelsen, sikkerheden og
tilgængeligheden.
IT-afdelingen skal forstå truslen og virkningen af at
sætte nye enheder på deres eksisterende netværk.

Et godt WiFi-netværk skal ses
som en “gamechanger” for de
fleste virksomheder, ikke som en
uoverskuelig opgave.
En sikker og pålidelig trådløs løsning muliggør en
mobil arbejdsplads og skaber samarbejde og
bedre kundeoplevelser. I sidste ende øger et godt
trådløst netværk produktiviteten. Fra ITafdelingens perspektiv, er der mange faktorer
involveret i at levere et optimalt trådløst netværk.
Det første skridt er at afgøre præcist, hvor din
virksomhed har udfordringer. Det er her, Konica
Minolta kommer ind i billedet.
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DET FØRSTE SKRIDT TIL TRÅDLØS SUCCES:
VURDER DIT NUVÆRENDE MILJØ
Det første skridt mod at skabe et bedre trådløst netværk er at
undersøge, hvad der påvirker dit WiFi-netværks ydeevne negativt.
En professionel vurdering kan hjælpe dig med at nå dertil.
En trådløs vurdering indebærer, at
netværkseksperter udarbejder et heatmap, der
kan visualisere dit netværk og illustrere
forhindringerne og kilderne til forstyrrelser. Du
får detaljerede anbefalinger til, hvordan du
forbedrer WiFi-oplevelsen for dine medarbejdere
og kunder.
Men mulighederne går meget længere end
telekommunikation. “Superhurtigt” internet vil
løfte og hjælpe smart-byen, smart-produktion,
IoT, cloud computing, autonom kørsel og mobile
enheder i det kommende år. Af denne årsag
forsker bilproducenterne nu i autonom kørsel, da
5G nu er i stand til at levere de påkrævede
forbindelseshastigheder.
Styrket af de øgede muligheder, der leveres via
5G og teknologisk innovation, vil vores dagligdag
i byen mærkbart ændre sig, mens mobilt arbejde
også forbedres. Hele fremstillingssektoren vil
også drage fordel af denne tendens. Augmented
reality-enheder vil sandsynligvis ændre og
effektivisere produktionen og forenkle
produktionsprocesserne markant.
Konica Minolta samarbejder i øjeblikket med
Deutsche Telekom for at blive banebrydende
inden for 5G-kompatible smartobjektivenheder.
Vurderinger af trådløse arbejdspladser omfatter:
KONSTATERING For at konstatere WiFiudfordringerne skal du kortlægge dit kontor og
skabe et detaljeret digitalt kort, der visualiserer
døde zoner og forhindringer, som påvirker
ydeevnen, hvor signalerne er svage og andre
mulige problemer.
VURDERING AF DINE TRÅDLØSE BEHOV
På baggrund af den første konstatering vurderer
og dokumenterer netværkseksperter behovene
i din virksomhed. Hvor samles dine teams
for at samarbejde? Hvilken båndbredde har
du brug for?

DETALJEREDE ANBEFALINGER Efter vurderingen
vil en netværksekspert gennemgå resultaterne
med dig og fremsætte vores detaljerede analyse
for at forbedre den trådløse konfiguration og øge
ydeevnen. Vi hjælper dig med at tilpasse din
investering, spare penge og øge produktiviteten.

“Superhurtigt” internet vil løfte og hjælpe
smart-byen, smart-produktion, IoT, cloud
computing, autonom kørsel og mobile
enheder i det kommende år.
Baseret på feedback fra vores kunder omfatter
de største fordele ved vores analyse:
FORBEDRET YDEEVNE Fuldstændig synlighed og
kontrol af netværket for at muliggøre hurtig
problemidentifikation.
LAVERE OMKOSTNINGER Det er slut med at
gætte, hvor mange trådløse adgangspunkter du
skal bruge. Træf de rigtige beslutninger.
ENKLERE VEDLIGEHOLDELSE med en cloudbaseret administrationsplatform.
PÅLIDELIGE FORBINDELSER Opret trådløse
forbindelser med den korrekte signalstyrke til
alle typer enheder, som bruger dit netværk.
DIN RIGTIGE LØSNING Bestem selv, hvordan du
konfigurerer adgangspunkter til dit kontor for at
opnå optimal dækning.

LÆS EN SUCCESHISTORIE
Thermex er glade for deres Network as
a Service-løsning. Nu styres hele
løsningen fra skyen.

Læs mere om løsningen

BEDRE SAMARBEJDE OG PRODUKTIVITET
MED HØJTYDENDE WIFI FRA
KONICA MINOLTA OG CISCO MERAKI
En trådløs arbejdspladsvurdering er kun første
skridt. Ud fra vores resultater samarbejder vi med
dig om at designe et trådløst netværk i Enterprise-klassen, som du kan stole på. Takket være
de omfattende funktioner i Cisco Meraki samt
vores ekspertise og udførelse vil du blive klar til at
imødekomme dine kunders og brugeres stigende
trådløse forventninger – inden for næsten ethvert
budget.
KUNDEOPLEVELSEN I FOKUS: Du kan være sikker
på, at vores team leverer den rigtige løsning på
den rigtige måde og kæmper for at løse problemerne efterhånden, som de opstår.
STOR CISCO EKSPERTISE: Som førende Cisco
certificerede eksperter ved vi, hvordan du bedst
anvender Cisco Meraki i din virksomhed og
forbedrer den trådløse oplevelse.
CLOUD-STYREDE NETVÆRKSLØSNINGER FRA
CISCO MERAKI
Cisco Meraki leverer en omfattende portefølje af
løsninger, der er udviklet til virksomheder af enhver
størrelse. Porteføljen indeholder alt fra WiFiadgangspunkter, switche og sikkerhedsudstyr til
telefoner og videoovervågning – deres produkter
øger fleksibiliteten og kontrollen uden
kompleksiteten ved traditionelle
netværksløsninger.
NEM AT ADMINISTRERE: Foretag administration
og fejlfinding via et praktisk webbaseret dashboard,
som sikrer centraliseret styring af hele dit netværk.
STØRRE SYNLIGHED: Fuldt overblik over dit
trådløse cloud-baserede netværk i realtid –
herunder analyse, trafikmønstre og dybdegående
viden.

DOKUMENTERET TRÅDLØS EKSPERTISE OG
SERVICE FRA KONICA MINOLTA
Hos Konica Minolta har vi højtuddannede
netværkskonsulenter i et netværksteam med
mange års erfaring inden for implementering af
trådløse netværk for virksomheder i alle størrelser.
Vores erfaring med at designe, implementere og
yde support til trådløse netværk sikrer, at du får
mest muligt ud af dine investeringer.
EKSPERTISENIVEAU: Vi er ikke bare WiFispecialister – vi har ekspertise på alle områder af
virksomhedsteknologi og kan sikre, at dine
teknologiløsninger fungerer som en helhed.
PRISVINDENDE SUPPORT: Vores team af
ITIL-certificerede konsulenter er tilgængelige
døgnet rundt over hele landet for at sikre, at dit
netværk kører sikkert og problemfrit.

SIKKERT DESIGN: Fuldt kompatibel trådløs
teknologi med automatiske firmware- og
sikkerhedsopdateringer via cloud.
GRANULÆR KONTROL: Styr adgang, båndbredde,
applikationer og klientenheder med det samme
uden ekstra hardware og kompleksitet.

Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s
Lautrupvang 2B
2750 Ballerup
Danmark
Telefon: 72212121
www.konicaminolta.dk

