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Technologie i wyposażenie Nowe technologie

Hotele czy miejsca konferencyjne często położone są w miejscach oddalonych od zatłoczonych metropolii 
i miast. Jednak taka lokalizacja może mieć wpływ na problem z dostępem do Internetu. Z tego względu właści-
ciel POZIOM 511 Design Hotel & SPA zdecydował się na zbudowanie w obiekcie zaawansowanej i nowoczes-

nej sieci Wi-Fi opartej na urządzeniach firmy Fortinet.

P
OZIOM 511 Design Hotel & SPA 
to nowoczesny, 4-gwiazdkowy 
obiekt położony w  sercu Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej. 
Ulokowany jest na szczycie 

najwyższego wzniesienia Jury, na terenie 
Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. 
Oddalony jest zaledwie 300 metrów od ruin 
Zamku Ogrodzienieckiego. Hotel posiada 
42 pokoje, w tym 6 apartamentów. Wszystkie 
wyposażone są w telewizory LCD z telewizją 
satelitarną, klimatyzację, mini bar, telefony 
oraz bezpłatny Internet bezprzewodowy.

Potrzeba stabilnej sieci w hotelu
„Do tej pory na terenie hotelu zdarzały się 

problemy z zasięgiem Wi-Fi. Co więcej, ze 
względu na wyjątkowe położenie obiektu, 
sieci komórkowe również nie zapewniają 
zadowalającej jakości przesyłu danych. Nasi 
klienci często zgłaszali trudności z dostępem 
do Internetu, dlatego podjęliśmy decyzję 
o budowie nowej infrastruktury Wi-Fi, której 

celem było rozwiązanie tych kwestii.” - wyjaś-
nia Marek Mocny, kierownik ds. operacyj-
nych w POZIOM 511 Design Hotel & SPA.

Goście hotelu to zarówno turyści potrze-
bujący okazjonalnego dostępu do Internetu, 
jak również uczestnicy konferencji czy 
spotkań biznesowych, dla których nieza-
wodna i szybka sieć jest niezbędna do pracy. 
Aby zapewnić wymagającym użytkownikom 
komfort wypoczynku i pracy, konieczne było 
zbudowanie zaawansowanego rozwiązania. 
Zadaniem nowej infrastruktury było zagwa-
rantowanie, by wszyscy goście i pracowni-
cy uzyskali stały i szybki dostęp do Internetu, 
przy jednoczesnym zapewnieniu pełnego 
bezpieczeństwa.

rozwiązania klasy korPoracyjnej 
dla sektora MŚP

„Rozwiązania Fortinet zostały zapropono-
wane hotelowi przede wszystkim ze względu 
na ich wysoką jakość i możliwość centralnego 
zarządzania. Nie bez znaczenia był też fakt, 
że w obiekcie już wcześniej korzystano z urzą-
dzeń tego producenta, przez co udało się 
uniknąć problemów z  kompatybilnością. 
Zastosowanie kontrolera sieci ułatwiło admi-
nistrowanie systemem, a upgrade i ewentu-
alne rozszerzenie w przyszłości jest też dzięki 
niemu dużo prostsze.” - mówi Artur Madejski, 
Product Manager Fortinet, Veracomp.

W  obiekcie zostały zainstalowane bez-
przewodowe punkty dostępowe Fortinet 
AP122 oraz AP822i, zarządzane kontrolerem 
FWC-50D. Wykorzystane urządzenia pra-
cują w najnowszym standardzie 802.11ac, 
który oferuje prędkość nawet trzykrotnie 
większą niż starsze rozwiązanie w standar-
dzie 802.11n. 24 punkty AP822i zapewnia-
ją zasięg sieci na terenie całego obiektu. 
Dwie sztuki AP122 zostały natomiast wyko-
rzystane w przestrzeni biurowej ze względu 
na możliwość połączenia LAN oraz z uwagi 
na inną polaryzację anten, lepiej dostoso-
waną do potrzeb biura. 

Rozwiązania WLAN dostarczane przez 
Fortinet zapewniają zaawansowane funkcje 
ochrony i możliwość centralnego zarządzania. 
Gwarantują tym samym niezawodne działa-
nie Wi-Fi w  każdych warunkach. Produkty 
Fortinet dodatkowo wyposażone są w tech-
nologie usprawniające działanie sieci: Virtual 
Cell, Air Traffic Control, Channel Layering. 
Pozwalają one na koordynację i synchroni-
zację pracy całego systemu oraz pełne 
zagospodarowanie potencjału urządzeń. 

niezawodna sieć 
i zadowoleni klienci

Rozwiązania zastosowane w nowej sieci 
Wi-Fi w POZIOM 511 Design Hotel & SPA 
znacząco poprawiły jakość dostępu do 
Internetu dla gości. Sprawdzone urządzenia 
i systemy Fortinet pozwoliły stworzyć bez-
pieczną i stabilną sieć. Lepsza przepusto-
wość i  technologie usprawniające pracę 
zwiększyły komfort korzystania z Wi-Fi na 
terenie całego obiektu. Wdrożenie nowej 
infrastruktury rozwiązało przede wszystkim 
najważniejsze wyzwanie hotelu, jakim było 
zapewnienie gościom dostępu do wysokiej 
jakości sieci bezprzewodowej. 

„Wdrożenie rozwiązań Fortinet spowodo-
wało, że nowa sieć jest stabilna i zapewnia 
wszystkim gościom wysokiej jakości dostęp 
do Internetu. Podczas współpracy 
z Veracomp mogliśmy liczyć na profesjonal-
ne wsparcie techniczne. Usprawnienie 
i  rozbudowa sieci natychmiast przyniosła 
korzyści dla hotelu. Goście, szczególnie ci 
biznesowi, są zadowoleni z usług, a zastrze-
żenia dotyczące Internetu przestały się 
pojawiać. Jakość nowej sieci w pełni odpo-
wiada teraz wysokiemu standardowi hotelu.” 
- ocenia Marek Mocny, kierownik ds. 
operacyjnych w  POZIOM 511 Design 
Hotel & SPA.•

Informacje o rozwiązaniach IT dla branży 
HORECA można znaleźć pod adresem: 
www.veracomp.pl.

POZIOM 511 Design Hotel & SPA 
wdrożył innowacyjną sieć Wi-Fi
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