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Vlot netwerkverkeer in alle winkels

Totaaloplossing
De meeste winkels hebben verschillende wifinetwerken: een netwerk 
voor medewerkers, een gastennetwerk voor klanten, een netwerk voor 
de kassa’s en de weegschalen … Zo kan iedereen rekenen op snelle 
wifi-toegang. Maar het beheren van al die netwerken op tientallen lo-
caties is geen sinecure. Als uw IT-managers zich altijd moeten verp-
laatsen om een incident op te lossen of een netwerk te configureren, 
dan gaat dat gepaard met hoge kosten en flink wat tijdverlies.
De remedie? Proximus Smart Network! Met deze oplossing wordt 
uw wifinetwerk vanop afstand beheerd, via een platform in de cloud. 
Ter plaatse gaan is niet langer nodig en een back-up van de laatste 
aanpassingen is altijd beschikbaar met deze kostenefficiënte totaal-
oplossing.
Bovendien geeft u uw bezoekers makkelijk een aparte toegang tot uw 
draadloos netwerk, compleet afgescheiden van uw bedrijfsnetwerk. Zo 
bent u zeker dat er niet ongewild virussen of malware binnenkomen.

Gemoedsrust gegarandeerd
“De ervaring bij mijn klanten leert me dat troubleshooting in één click 
een enorme tijdswinst betekent. Deze dienst is dan ook heel interes-
sant voor retailers, die vaak zoveel verschillende winkelpunten be-
heren”, weet Ngoc-Chi Nguyen-Cong, Key Accountmanager bij Prox-
imus. “Dankzij een gebruiksvriendelijk dashboard heeft de klant altijd 
zicht op zijn netwerk en kan hij op zijn beide oren slapen. Bij problemen 
staat Proximus klaar om hem te helpen”. 
Proximus Smart Network biedt ook de mogelijkheid om uw klant beter 
te leren kennen. Dankzij de webtool kent u uw klanten en kunt u uw 
winkel optimaliseren. Zo bouwt u een intensere relatie met uw klant op 

en is er de mogelijkheid om hem promo’s op maat toe te sturen. Via een 
facebook login kunt u wifi toegang geven aan uw gasten en creeërt u zo 
merkbekendheid naar een ruim publiek. 
Deze dienst is geschikt voor alle winkelketens, groot of klein, meent 
onze gesprekpartner. “We ontzorgen onze klanten van a tot z en we 
garanderen gemoedsrust. Zeker voor retailers die slechts een kleine of 
geen eigen IT-afdeling hebben, is onze ‘all in one’ rentingformule heel 
aantrekkelijk.” Met Proximus Smart Network bent u ook morgen mee.

Meer info? 
Contacteer uw gebruikelijke Proximus-contactpersoon. 
of www.proximus.be/smartnetwork

PROXIMUS SMART NETWORK

DE VOORDELEN
•  Altijd snelle wifi
•  Gebruiksvriendelijk
•  Efficiënt en flexibel
•  Dalende kosten
•  Tevreden medewerkers en klanten
•  No stress

Mobiel dataverkeer is ook in retail niet meer weg te denken. Niet alleen 
uw medewerkers hebben vlotte netwerktoegang nodig, ook uw klanten 
verwachten dit in uw winkels. Schakel nu met Proximus Smart Network de 
cloud in voor een gestroomlijnde netwerkervaring.


