UW
SNELWEG
NAAR DE
TOEKOMST
Een betrouwbaar en professioneel WiFi-netwerk is essentieel in het onderwijs.
Hoe maakt u anders zorgeloos gebruik van uw tablets, cloud-oplossing en ICTdiensten? Het WiFi-netwerk is de basis van al uw werkzaamheden. Bij een te
krappe verbinding ontstaat er een digitale file en dat betekent directe vertraging.
Voor het soepele gebruik van ‘Office365’, ‘Google Apps for Education’, uw
cloudomgeving via tablets en andere mobiele devices is een stabiele WiFiverbinding cruciaal.

‘MET ONZE WIFI-METING
ZORGEN WIJ DAT ALLE ACCESS POINTS
IN HET GEBOUW ZIJN VOORZIEN VAN
DE JUISTE DEKKINGSGRAAD.’
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Wilt u advies over welke Wifi oplossing het beste bij uw school past? Neem gerust contact met ons op:
www.isogroep.nl | 0418-655050
ISO Groep biedt al ruim 20 jaar slimme oplossingen voor het onderwijs. Wij zetten ons dagelijks in voor het ontzorgen van onze klanten
zodat zij zich bezighouden met het onderwijs. Wij zoeken steeds naar de juiste oplossingen op het gebied van ICT, wifi, telefonie en touchscreens, uiteraard aangevuld met dagelijkse zaken als printen, kopiëren en scannen. U vindt ons in Haaften en Veenendaal.

