Supracom
Hotspot
Waarom

Supracom maakt het mogelijk
om zonder investering een professioneel draadloos netwerk beschikbaar te stellen aan de patiënten in
uw wachtkamer. Veilig en voor een
vaste vergoeding per maand.

Ziet u uw patiënten in de wachtkamer ook

Voordelen
• Centraal beheerd door Supracom

steeds vaker met een smartphone of tablet?

De Supracom Hotspot is een cloud-

En wilt u ze graag een draadloze internet-

dienst. Dat betekent dat het beheer en

verbinding aanbieden, maar twijfelt u of dit

de monitoring van het access point

wel veilig is? Supracom biedt dé oplossing

centraal via het internet uitgevoerd

met de Hotspot-service: optimale

worden. Alle access points worden

WiFi-dekking zonder dat daar een

continu voorzien van de nieuwste

investering in hardware tegenover staat.

software en beveiligingsinstellingen,
zodat u verzekerd blijft van een stabiel

Voor uw patiënten is het niet alleen fijn dat

en veilig netwerk. Storingen en andere

u draadloos internet biedt. Ook kunt u ze

belangrijke notificaties worden direct

verwijzen naar de online prijslijst op uw

zichtbaar en door ons opgelost zonder

website. En online uw team voorstellen

dat u er omkijken naar hebt.

of mensen via QR- codes verwijzen naar
informatie over een bepaalde behandeling.
De internetverbinding stelt ú beschikbaar.

• Onopvallend
Onze apparatuur valt niet op in uw

praktijk, omdat deze geen knipperende
lampjes of lelijke antennes heeft. Aan de
kleur van het logo aan de voorzijde is te
zien of de apparatuur goed functioneert.
• Beveiliging
De hotspot is maximaal beveiligd om
misbruik te voorkomen. Wanneer een
gebruiker toch (onbewust) probeert om
de beveiliging te doorbreken, wordt hij
direct afgesloten van het netwerk.
Wij ontvangen daarvan een melding.

plaatsen die naadloos met elkaar

• Installatie

De hotspot geeft ieder apparaat één uur

De installatie is zeer eenvoudig en kan

samenwerken. Voordat we dit doen,

toegang tot het internet. Daarna duurt

door uzelf uitgevoerd worden. Wij sturen

voeren we een onderzoek uit om te kijken

het een aantal dagen voordat hetzelfde

u een volledig geconfigureerd access

of dit inderdaad noodzakelijk is en hoe

apparaat weer kan verbinden. Zo

point, dat u alleen nog maar hoeft aan

de apparatuur het best geplaatst kan

voorkomen we dat uw buren meeliften

te sluiten op een netwerkverbinding in

worden.

op uw hotspot. Ook geeft de hotspot

de buurt van de locatie waar u de

slechts toegang tot het internet, dus uw

hotspot wilt hebben. Er hoeft geen

praktijknetwerk blijft volledig afgesloten

stopcontact in de buurt aanwezig te zijn

voor de gebruikers van de hotspot.

omdat het access point zijn voeding haalt

De overeenkomst

uit de netwerkaansluiting. Zodra het

Wanneer u kiest voor de Supracom

access point voor de eerste keer start,

Hotspot gaat u een overeenkomst aan

Gebruikers die met het netwerk

zoekt het direct contact met onze

voor bepaalde tijd. De apparatuur krijgt

verbinden, komen eerst terecht op een

centrale managementservers waarna het

u in bruikleen; deze blijft eigendom van

welkomstpagina. Deze pagina kunnen

netwerk automatisch geactiveerd wordt.

Supracom. Als de apparatuur defect raakt,

• Persoonlijke uitstraling

we voorzien van uw praktijklogo en een

verwisselen wij deze onmiddellijk voor een

gebruikersovereenkomst. Daarmee moet

Als er meerdere wachtkamers zijn die ver

uw bezoeker akkoord gaan voordat het

uit elkaar liggen of als u een volledige

apparaat daadwerkelijk kan verbinden

dekking in uw praktijk wenst, is het

met het internet.

mogelijk om meerdere access points te

nieuw exemplaar.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie ontvangen over de
Supracom Hotspot? Neem contact op met
Supracom via telefoonnummer 0577 462 650
of info@supracom.nl. U ontvangt dan van ons
een voorstel op maat.
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