
Guest Wifi
Met Guest Wifi van IRISnet biedt u uw bezoekers een eenvoudige, gepersonaliseerde

en gratis internettoegang aan

WAAROM KIEZEN VOOR GUEST WIFI VAN IRISNET

VERBETER DE BELEVING VAN UW BEZOEKERS

Geef uw organisatie een positief imago door de 
beleving van uw bezoekers te optimaliseren

Vereenvoudig het toegangs- en verbindingsbeheer 
voor uw medewerkers

Beveilig uw bedrijfsnetwerk en uw gevoelige 
gegevens 

Voorkom het illegaal gebruik van uw hotspotservice

Een regionale expertise en visie

Al meer dan 850 geïnstalleerde en beheerde 
hotspots in het kader van het wifi.brussels-
project

Een vlotte en ononderbroken verbinding 
tussen de hotspots van wifi.brussels en uw 
Guest Wifi

Een interne talentpool rond connectiviteit en 
het beheer van lokale netwerken

Segmentatie van het bezoekers- en 
bedrijfsnetwerk 

Systematische identificatie van 
verbindingsaanvragen

Een service georganiseerd door onze teams

IRISnet staat in voor het onderhoud, 
de ondersteuning en het oplossen van 
problemen

Eén enkel aanspreekpunt voor connectiviteit, 
LAN en WiFi

Een geavanceerde oplossing

Optimalisering van de hotspotservice dankzij 
Cisco DNA Spaces

Verschillende beveiligde authentificatieme-
thodes (inclusief authentificatie per sms)

Een afgeschermd en beveiligd 
bezoekersnetwerk



Verbind, beheer en identificeer automatisch 
uw bezoekers

Twee authentificatieoplossingen conform met GDPR
• Per sms op het mobiele nummer van de bezoeker
• Per e-mail door het versturen van een unieke of herbruikbare 

toegangscode

Toegang tot de door de autoriteiten opgevraagde informatie
in geval van illegaal gebruik van de service

Personaliseer uw verbindingsportaal én de 
bestemmingspagina

Een inlogpagina met integratie van uw bedrijfslogo

Een personaliseerbare welkomstbericht

Uw onthaalpagina als bestemmingspagina bij elke eerste connectie

Creëer een beveiligd virtueel netwerk 
speciaal voor uw bezoekers

Cisco apparatuur: switch, PoE, wifi toegangs- en controlepunten

Afgeschermd verkeer voor bezoekers

Connecties zonder impact op uw bestaande bandbreedte

SLA of 24/7 werkuren

Vaste facturatie inclusief apparatuur en end-to-end
beheer van de oplossing

Een service voor beveiligde wifi hotspots 
in bedrijven

irisnet.brussels/nl/services

02 563 12 10

Sales.admin@irisnet.brussels

Contacteer uw Account Manager

ZIJ VERTROUWEN OP ONS
Context: de Guest Wifi-oplossing is gebaseerd op een gelijkaardige technologie aan 
die van het regionaal wifi.brussels project

“Dankzij wifi.brussels, het gratis Wifi-netwerk van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest dat georganiseerd wordt door IRISnet, kan de MIVB haar reizigers een betere 
service aanbieden. Zo krijgen ze in 69 metrostations snel en makkelijk toegang tot 
informatie”

Akin Tatar
Director Services Delivery IS 

Geïnteresseerd?

Guest Wifi is een IRISnet-oplossing gecommercialiseerd in 2021 (v1). Voor meer info, raadpleeg onze Algemene Voorwaarden

Profiteer 
van het startaanbod met

Extra voordeel 
via onze 

Connectivity Packs


