
E
en goeie wifi-verbinding is 
meer dan enkel internet, 
het is een waardevolle 
business tool. Hier volgen 

5 redenen waarom je dus best niet 
zomaar investeert in eender welke 
wifi-verbinding.

Veiligheid eerst
In het huidige internetlandschap 
staat privacy en cybersecurity hoog 
op de lijst. Jouw bezoekers zijn zich 
daar heel bewust van. Daarom is het 
zo belangrijk dat je als zaakvoerder 
investeert in veilige wifi. Als je gasten 
zich veilig voelen, dan is dit positief 
voor jouw reputatie. Bovendien geef 
je hen toegang tot jouw wifi zonder 

Vandaag heeft meer dan 90% van jouw gasten een mobiel apparaat 
binnen handbereik en meer dan 60% zal eerder terugkomen indien 
jouw zaak wifi heeft. Tegen 2020 is het mobiel en netwerkverkeer 
bovendien met een factor 3 vermenigvuldigd. Voorzie dus in een snelle en 
betrouwbare wifi voor jouw gasten.

Snelle en veilige wifi voor 

HORECA
dat je jouw eigen netwerk in gevaar 
brengt. De guest wifi werkt namelijk 
op een compleet ander netwerk.
 
Snelheid is een must
Het is een feit dat je wifi snel moet 
zijn om zowel je medewerkers als je 
gasten frustraties te besparen. Als je 
gasten bijvoorbeeld aan tafel willen 
werken en daarbij videoconferen-
ties willen houden, dan moet je wifi 
dezelfde snelheid bewaren. Verzeker 
bovendien voortdurend optimale 
dekking en plaats je toegangspunt 
niet ergens uit het zicht in een kelder 
of achterkamer, maar in de ruimte 
waar je gasten zetelen.

G U E S T  W I F I

Jouw totaaloplossing: Proximus Smart Network
Met Proximus Smart Network 
monitor je jouw netwerk zelf 
via een handige webpagina. 
Je hebt geen kennis nodig van 
IT. Met een simpele druk op de 
knop kan je logins aanmaken 
voor je gasten, of stel je hen 
instaat in te loggen met hun 
eigen Facebook-account.
Met deze totaaloplossing 
beschik je over twee 
netwerken: één voor jouw 
gasten en één voor jezelf. 

Je riskeert zo zeker geen 
virussen op het netwerk 
waar jij op werkt of waar 
jouw kassasystemen op 
geregistreerd staan.
Proximus Smart Network 
stelt jou ook in staat om extra 
toestellen aan te sluiten of 
het uit te breiden met de 
allernieuwste apparatuur. 
Hiervoor betaal je niets 
teveel - je betaalt enkel voor 
wat je gebruikt. Je krijgt 

een professionele wifi-
oplossing met gegarandeerde 
verbinding op elk moment.
Deze oplossing is niet enkel 
snel, gemakkelijk en veilig, 
je kan er ook analyse- en 
marketingvoordelen uit 
halen.  Je verzamelt op 
een eenvoudige manier 
statistieken over je 
bezoekers en kunt hiermee 
promo’s op maat maken. 
De mogelijkheden zijn 

eindeloos. Proximus Smart 
Network is niet enkel wifi, 
het is een waardevolle 
businesstool op jouw maat.

Houd het zichtbaar
Het zichtbaar houden van je wifi is 
voordeliger dan je denkt. Er bestaat 
namelijk een misvatting dat gasten 
zich kunnen storen aan de aanwe-
zigheid van een accesspoint in de 
ruimte. Integendeel, door je wifi in 
hun buurt te plaatsen, verzeker je er 
hen van dat de wifi ook echt van jou 
is en dat je hen graag voorziet in hun 
wifi-noden. Het geeft hen het gevoel 
dat je in alles voorzien bent.

Intelligente wifi
Bespaar op je energiekost en werk 
efficiënter met intelligente wifi. Met 
deze wifi kan je bandbreedte en 
gebruikstijd beperken om nablijvers 
te demotiveren en een optimale 
doorstroom van klanten te verze-
keren. Na sluitingsuren sluit het net-
werk zich bovendien volledig af om te 
vermijden dat mensen ‘s nachts voor 
je zaak komen staan.

Laat je zaak groeien
Goeie wifi levert jou ook meer op dan 
een betere reputatie. Het geeft jou 
relevante data over jouw bezoekers. 
Krijg inzichten over hoeveel mensen 
je zaak passeren, wie er binnenkomt, 
hoe vaak ze terugkomen en meer. 
Je kan hen ook laten inloggen via 
jouw webpagina, waar jouw pro-
mo’s in de kijker staan, of je kan hen 
via Facebook laten inloggen zodat je 
gratis visibiliteit wint op sociale media.

Bezoek onze Proximus website 
voor meer informatie over Smart 
Network.  
proximus.be/smartnetwork

https://www.proximus.be/nl/id_cl_onsite/bedrijven-en-overheden/oplossingen/internet-en-netwerken/onsite-networking.html

