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Gastvrijheid 

De Locatie

De Pieve Rossa residentie (https://www.pieverossa.it) is een 
prachtige accommodatie die bestaat uit 15 appartementen 
verdeeld over 4 eenheden in Italië.

"De behoefte aan een internetverbinding heeft 
de evolutie van onze klanten gemarkeerd, die 
in meer dan 14 jaar van activiteit hun 
gewoontes radicaal hebben veranderd."  

– legt Camilla Lusuardi (hoofd van 
Residenza Pieverossa) uit. 

Pieve Rossa biedt voornamelijk onderdak aan 
professionals die op zoek zijn naar comfort, kwaliteit en 
de beschikbaarheid van snelle en betrouwbare 
verbindingsdiensten

In eerste instantie werd een Ethernet-netwerk gecreëerd met 17 
AP's verdeeld over de faciliteit. Aanvankelijk werd de dienst op 
maat gemaakt, maar geleidelijk aan werd de noodzaak om het 
netwerk te optimaliseren steeds dringender. 

De toegang tot draadloze connectiviteit bestreek het terrein niet 
volledig en was beperkt tot bepaalde gebieden en de kwaliteit 
van de verbinding was niet optimaal. 

Een traditionele ADSL-lijn werd gedeeld via het Ethernet-netwerk 
waarop verschillende routers waren aangesloten. Dit 
resulteerde in een onderbroken beschikbaarheid van diensten 
die gekoppeld waren aan het bereik van de routers en er 
ontstonden vaak conflicten tussen de verschillende stations.

Pieve Rossa wendde zich tot SEIT om een definitieve 
oplossing te vinden en haar klanten compromisloze 
connectiviteit te garanderen

Het was nodig om de interne en externe delen van vier 
onafhankelijke gebouwen te bedekken die werden gekenmerkt 
door bijzonder dikke muren die een correcte verdeling van het 
signaal zeker niet bevorderden. 

Camilla Lusardi benadrukte in dit verband: "Toen we ons tot SEIT 
wendden, moesten we een optimale oplossing vinden voor een 
redelijke investering. Het voorstel dat we ontvingen was 
absoluut in overeenstemming met onze verwachtingen.”

Silvestro Ascione, de sales manager van SEIT, gaf aan: "Toen we 
ons aanbod voor Pieve Rossa voorbereidden voor een optimale 
dekking, moesten we ook het aantal AP's en eventuele leidingen 
zo veel mogelijk kunnen verminderen, terwijl we tegelijkertijd 
hun vermogen moesten kunnen optimaliseren.”
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EnGenius heeft bewezen de meest geschikte partner te 
zijn op dit gebied, omdat haar ondersteuning niet 
beperkt is tot producten, maar een reeks tools in de 
cloud omvat waarmee u het ontwerp en het beheer van 
het netwerk zo veel mogelijk kunt vereenvoudigen.

Met de EWS550AP AP's kon het aantal units dat in de installatie 
wordt gebruikt tot een minimum worden beperkt. Hun 
transmissie is 360° en hun bereik is dus groter dan dat van 
producten die op 180° uitstralen. Ascione benadrukte ook het 
grote nut van ezMaster, een eigen cloudapplicatie die 
gereserveerd is voor EnGenius-partners, waardoor SEIT de 
kwaliteit van de dekking van het WiFi-netwerk kon optimaliseren 
door het vermogen van de afzonderlijke AP's te reguleren.

De balans van de installatie is zeker positief, in feite, een paar 
maanden na de voltooiing van de netwerkupgrade, benadrukte 
Camilla Lusardi: "Sinds de installatie van het nieuwe systeem 
hebben we geen problemen meer gehad en onze beste 
verwachtingen zijn vanaf de beginfase van de werkzaamheden, 
waarvoor geen kanalen of bewegingen van welke aard dan ook 
nodig waren, ingelost - alles was eenvoudig en effectief.”
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