WNS WiFi as a Service Plus
Naast onze Service Level Agreement opties bieden wij u onze unieke WaaS Plus oplossing.
Met deze WNS oplossing bent u verzekerd van de beste WiFi oplossing met de laatste
technologieën.

Wat is WaaS Plus?
WiFi as a Service (WaaS) Plus is de overtreffende trap van het leasen van IT middelen. Het
bundelt de gewenste WiFi oplossing met een levenscyclusservices in één complete oplossing
voor uw organisatie met één contract, per WiFi access point per maand. Hiermee heeft u te
allen tijde de beschikking over de nieuwste WiFi mogelijkheden. Het verbetert bovendien
het IT-beheer en ontzorgt IT-managers. Deze service vereenvoudigt de inkoop,
implementatie en het beheer van de WiFi omgeving.
Met één contract voor zowel de nodige WiFi producten als services en zonder opstartkosten
biedt WaaS Plus voorspelbare jaarlijkse kosten en flexibiliteit. Het is schaalbaar, wat
betekent dat we uw WiFi-infrastructuur kunnen aanpassen aan een veranderende behoefte.

De service van WaaS Plus
Het grote voordeel van de WaaS Plus is dat wij het operationeel beheer, het onderhoud en
de garantie afhandeling verzorgen voor de WiFi oplossing. Naast de technische voordelen
heeft WaaS Plus ook een financieel voordeel. U betaalt een vast bedrag per maand en hebt
zo geen onverwachte uitgaven voor uitbreiding, vernieuwing, reparatie en/of vervanging.
Uit diverse onderzoeken is gebleken dat circa 25% van de “Total Cost of Ownership (TCO)”
bestaat uit de initiële aanschaf van hardware. De overige kosten zijn vaak min of meer
verborgen en bestaan voor een groot deel uit het beheer. Met WaaS Plus kiest u voor de
zekerheid van een maandelijks vast bedrag en ontzorging van beheer en onderhoud.

Technology refresh voor up-to-date apparatuur
We gaan een overeenkomst aan voor een gewenste periode. Binnen deze periode heeft u de
mogelijkheid om de bestaande apparatuur in te ruilen voor de allernieuwste apparatuur.
Op deze manier bent u er altijd van verzekerd dat u beschikt over de nieuwste technologie,
zonder dat u daar extra voor dient te investeren.

De voordelen van WNS WaaS Plus:







Inzicht in kosten en gebruik
Maandelijks uit te breiden of te verlagen
Voorzien van de laatste technologische ontwikkelingen
In te richten conform uw wensen
Uitgebreide rapportage mogelijkheden
Vereenvoudiging van beheer

Onze WNS WaaS Plus oplossing is te combineren met onze Premium of Excellent SLA.
Benieuwd naar de mogelijkheden?
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