
 

       Snorlaus Arrangement 
 

Vår mobile løsning for trådløse nettverk er skreddersydd for arrangementer med behov for høy 
kapasitet og kvalitet. Alt utstyr utenom aksesspunktene er montert i et slagfast transportrack som 
meget enkelt kan trilles inn og settes i drift der hvor det ønskes. Ingen behov for egne serverrom 
eller plass i rack på lokasjonen. 
 
Aksesspunktene henges opp der hvor det ønskes dekning og strømforsynes direkte fra riggen via 
nettverkskabelen. 

 Inntil 6000 samtidige brukere og 9000 klienter i lufta 
3stk kraftige WiFi kontrollere gjør det mulig å tilby trådløst nett til mange brukere. 

 Inntil 600 aksesspunkter 
Løsningen kan leveres med det antall aksesspunkter som er nødvendig for deg. Vi støtter 
802.11ac for hastigheter opptil 2,6Gbps pr aksesspunkt. 

 3stk Meru WiFi kontrollere 
Kontrollere kan fordeles på hver sin kanal og bånd for maksimal utnyttelse av 
radiokapasiteten i lufta. Kontrollerne har full kontroll på det trådløse nettverket. 

 2stk redundante kjernerutere for ekstrem nettverkskapasitet 
All nettverksfunksjonalitet kan ivaretas av oss. Alt du trenger er internettaksess. Løsningen 
kan tilby adskilte nett for forskjellige brukergrupper. 

 6stk nettforbindelser kan tilknyttes for kapasitet og redundans 
Ved behov for store båndbredder kan vi slå sammen kapasiteten på flere linjer. Ved feil på 
linjen vil de fungere som redundans for hverandre.  

  Flere muligheter for autorisasjon av brukere 
Åpen løsning eller beskyttet med passord, unik innlogging for hver enkelt bruker, 
gjesteløsning med portalside og mulighet for utskrift av verdikort, autorisasjon basert på 
brukerens rolle.  

 Inntil 2timers batteribackup med Online UPS i riggen 
Strømbrudd kan forekomme på et arrangement. Ingen problem vi har batteribackup! 

 Løsningen fjernstyres og overvåkes av Snorlaus 
Teknikere hos oss har sikker tilgang til løsningen uansett hvor den skulle befinne seg. 

 

 
 



 
 

 

 

Mulige utvidelser 

 Support Hele Døgnet  
For virkelig kritisk infrastruktur tilbyr vi support døgnet rundt. Vakthavende hos Snorlaus er 
tilgjengelig for deg døgnet rundt hele året. 

 Meget brukervennlig utskriftsløsning 
Brukere kan skrive ut sine dokumenter uten installasjon av drivere eller annen programvare. 
Utskriften kan gjøres fra en webside eller via epost. Sensitive dokumenter kan hentes ut på 
valgfri printer med din egen unike kode. 

 Filtrering av nettsteder med upassende innhold 
Ønsker du å begrense brukeres tilgang til upassende sider kan dette enkelt filtreres basert på 
kategorier som f.eks gambling eller pornografi. Online database med milliarder av 
kategoriserte nettsteder. Ingen inngrep er nødvendig på nettverk eller brukeres enheter. 

 

Teknisk utstyr i løsningen 
Klikk på produktene for å se databladet med full teknisk beskrivelse 

- 3stk Meru MC-3200V Wifi kontrollere 
- 1stk Dell Poweredge R320 server 
- 2stk Mikrotik RB1100 kjernerutere 
- 2stk 24port Micronet SP6524pws Gigabit Switcher 
- 6stk Mikrotik RB450 Gigabit WAN rutere 
- 1stk PowerWalker 1000VA Online UPS 
- 1stk Everyone Print server 

Aksesspunkter: Meru AP832i Dual Radio, Dual Band 802.11ac 3x3MIMO 
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