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Plánovat WiFi?

• U PTP spojů se vše pečlivě plánuje – proč ne u WiFi?

• Ve výsledku minimalizace nákladů pro dodavatele i objednatele:
• Optimalizace počtu AP
• Doba instalace
• Servisní výjezdy
• Spokojenost zákazníka

• Dodavatel má v ruce schválený projekt pro případnou argumentaci se 
zákazníkem

• Odpadá riziko „upgradů“ ze strany zákazníka kvůli špatnému pokrytí a 
následné problémy



Jak na to?

• Free WiFi „plánovače“



Jak na to profesionálně?

• Specializovaný SW:

• Obsahuje kvalitní matematický model a dokáže počítat ve 3D

• Obsahuje databázi AP se změřenou vysílací charakteristikou antén

• Obsahuje databázi materiálů, s možností uživatelských úprav

• Obsahuje možnost různého umístění AP (strop, stěna, výška,…)

• Zkušenosti

• Výstupy:
• Heatmapa pokrytí

• Vytížení spektra, vytížení AP

• Interference kanálů, SNR

• Předpokládaná asociace klientů vůči AP

• Atd..



Výsledky
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Není to jen o pokrytí

• Vypínáme AP, snižujeme výkony = zvyšujeme propustnost
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Není to jen o pokrytí

• Opravdu dokážete odhadnout kapacitu sítě?
• Simulace pro 200 osob (PC + mobil)



Není to jen o pokrytí

• Modelování ve 3D

16x AP

18x AP



Simulací možnosti nekončí

• Měření reálného stavu (On-site survey)
• Včetně měření rušení, RTT, jitteru, packet lossu
• Porovnání se simulací



Vyplatí se simulovat?

• Zcela určitě ano!
• Zjednodušení instalací

• Profesionální image u objednatele

• Jasné podklady pro techniky

• Minimalizace reklamací a „dodělávek“

• Není třeba si simulační nástroje kupovat – stačí využít jako službu
• Cena off-site simulace již od 1990 CZK bez DPH
• Volitelně včetně hlavičky vaší společnosti

• Možnost dalších úprav a ladění



Závěr

• VanCo disponuje know-how z více než 500 projektů
• Kanceláře, hotely, obchodní centra, restaurace, logistické a skladové areály, 

rodinné domy, festivaly
• Od jednoduchých „sítí na internet“ až po pokročilé simulace včetně rozmístění 

AP pro přesnou lokalizaci a trasování osob 

• Nastupující WiFi 6 (= beamforming, MU-MIMO, OFDMA) – další dílek 
do skládačky komplexnosti

• Více informací a ukázky reportů na:
www.WiFiDoktor.cz



Děkuji za pozornost

www.vanco.cz
www.wifishop.cz
www.wifidoktor.cz


