
SURFwireless, dat is wi�-as-a-service. Een 
uitstekende wi�-ervaring bij jouw instelling 
dankzij nieuwe access points en een perfect 
ingemeten wi�netwerk, volledig beheerd 
door SURF. 

Geïnteresseerd? Neem dan 
contact op met je relatiemanager. 

Sluit samen met het SURFwireless-team in
5 stappen aan op SURFwireless.

Stap 1 - Kick-o�

Onze SURFwireless-adviseur komt langs om de technische 
details te bespreken. Je ontvangt ook een aantal 
gecon�gureerde test-accesspoints. Alles in orde? Dan werken 
we een concept technisch ontwerp uit en maken we met jou 
een afspraak voor de volgende cruciale stap – de “site survey”.   

1

Sluit in 5 stappen
aan op SURFwireless

Stap 3 - Bespreking technisch ontwerp

Onze SURFwireless-adviseur komt het concept technisch 
ontwerp toelichten en met jouw team aanscherpen. Is het 
technisch ontwerp de�nitief? Dan stelt onze 
SURFwireless-adviseur een test- en acceptatieplan op. Daarna 
sturen we het sitesurvey-rapport op met gedetailleerde 
instructies voor het plaatsen van de access points.
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Test- en acceptatieplan

Installatieinstructies

Stap 2 - Site survey

De site survey is een uitgebreide meting van jouw locatie. We 
onderzoeken hoeveel access points je nodig hebt en waar je 
die het beste kunt ophangen om storende elementen te 
vermijden, volgens jouw eisen en voorkeuren. Zo is alles 100% 
afgestemd op de capaciteit van jouw ruimtes en hun gebruik. 
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Stap 5 - After survey

De laatste stap is een uitgebreide “after survey” van jouw 
locatie. We meten opnieuw in het hele pand en controleren of 
de dekking overal volgens plan verloopt. Zorg opnieuw dat je 
hier voldoende tijd voor neemt. Op basis van onze after survey 
ontvang je een uitgebreid opleverrapport dat het hele project 
samenvat. 
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Stap 4 - Installatie

Wij leveren kant-en-klaar gecon�gureerde access points en 
monitoring sensoren. Jouw team hangt die op, voorziet de 
bekabeling en con�gureert de switches. De access points 
werken meteen en SURF start met het beheer van jouw 
wi�-netwerk. 
Als alles geïnstalleerd is, voeren we het test- en acceptatieplan 
uit. 
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