
Kan jouw wifi netwerk
de vraag nog wel aan?

DECOM.NL/WIFICHECK

Oorzaak slechte verbinding

Storingen kunnen te maken hebben met een gedateerde 

router of oude firmware, maar ook met storende 

(gebouw)elementen. Bovendien zijn de vereisten nogal 

uiteenlopend; een werknemer met laptop vraagt om een 

andere benadering dan een magazijnmedewerker die 

tussen de metalen stellingen orders pikt.

Concrete oplossing
Decom zet netwerkproblemen om in concrete 

hands-on oplossingen. Met onze Wifi Netwerk 

Check weet je precies welke aanpassingen 

noodzakelijk zijn om weer snel, zonder zorgen 

en veilig te kunnen werken. 

WIFI NETWERK CHECK

Trage wifi?

De belasting van het 

netwerk zal alleen 

maar toenemen!

Mensen stellen steeds meer eisen aan de prestaties van een wifi-netwerk en verwachten altijd een 

snelle en veilige verbinding. We downloaden massaal grote bestanden, willen video-vergaderen met 

collega’s en via WhatsApp bellen. Klinkt mooi, maar het komt nog vaak voor dat medewerkers en 

bezoekers klagen over de kwaliteit van de verbinding en dit heeft grote impact op de productiviteit.

VEELVOORKOMENDE KLACHTEN

Slechte wifi-verbinding

Trage up- en download snelheid

Wifi-signaal onvindbaar

Cloud services moeilijk bereikbaar

Haperende gesprekken

DE WIFI CHECK LEGT HET BLOOT

HOE ZIET DE WIFI NETWERK CHECK ERUIT?



Ben je geïnteresseerd in onze Wifi Netwerk Check of een nieuw wifi netwerk?
Aarzel niet en neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken via

0316 282557 of info@decom.nl. Check voor meer info: decom.nl/wificheck

Eindelijk écht inzicht

ONZE SPECIALISTEN NEMEN ALLE NETWERKCOMPONENTEN  
ONDER DE LOEP EN GEVEN DIRECT PRAKTISCHE AANBEVELINGEN

De Wifi Netwerk Check bestaat uit diverse metingen en geeft je diepgaand

inzicht in de status van jouw netwerk inclusief concrete handvatten.

CONCREET EN HELDER

De rapportage bestaat uit advies over concrete oplossingen die de kwaliteit direct verbeteren. We 

sluiten altijd af met een helder kosten-baten overzicht en handige tips over veilig wifi gebruik.

Zo ziet de Wifi Check eruit
De Wifi Netwerk Check bestaat uit een grondige analyse uit van zowel het netwerk als de locatie. De 

analyse stopt niet bij de wifi-verbinding. Daarmee voorkom je vingerwijzen.

Dit testen we
Onze specialisten nemen alle componenten die direct en indirect te maken hebben met het draadloze 

netwerk onder de loep. Van firmware tot firewall. Op basis van de bestaande hardware testen we wat 

de maximale snelheid is op locatie in de huidige situatie.

3    Overzichtelijke rapportage
 Duidelijkheid over de status van het netwerk

 Inzicht in het bereik, snelheid en capaciteit

 Analyse van het potentieel van de locatie

 Beeld van reëel verwachtingspatroon

 Overzicht problemen, oorzaken en oplossingen

     Aanbevelingen over veilig gebruik
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DECOM WIFI CHECK

Trage wifi?

De belasting van het 

netwerk zal alleen 

maar toenemen!

Tip!

Houd de kwaliteit van het 

netwerk op peil. Metingen zijn 

altijd momentopnames. Laat een 

meting periodiek en op een druk 

moment uitvoeren. Dit geeft het 

meest realistische beeld.
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