Het leveren van een stabiel en dekkend WiFi netwerk is een complex proces.
Bezoek voor meer informatie en onze werkwijze de website: www.eezo.nl
Wilt u graag een kennismakingsgesprek?
Neemt u dan contact op via tel. 038 - 4698 200 of mail: info@hemmink.nl

Hemmink B.V.
Postbus 40013
8004 DA Zwolle

De wereld kan niet zonder
TV, internet en multimedia.
De recreatiegast verwacht internet en
TV zoals thuis.

www.eezo.nl

Eezo Leisure Connected is een uniek concept dat internet, televisie en media distribueert over

Eezo Leisure Connected biedt 3 servicelevels, variërend van beperkte tot uitgebreide diensten.

de bestaande coax infrastructuur. Dat maakt het uitstekend geschikt voor recreatieparken,

Voor iedere recreatieondernemer, groot of klein, dus voldoende mogelijkheden.

campings en andere plaatsen waar gasten toegang wensen tot het internet en multimedia.
Door de small multicell technologie biedt Eezo Leisure Connected een groot aantal access
points, waardoor per access point minder gebruikers afgehandeld worden. Dit leidt tot een
lagere belasting van het netwerk en levert vervolgens een stabiele en snelle verbinding op.

Internet
voor iedereen

Multimedia
voor iedereen

Internet
zoals thuis

optioneel

optioneel

optioneel

Stabiel en storingsvrij
Dekking over het hele park
Basis internet

Zowel grote als kleine recreatieparken bieden hun gasten met Eezo Leisure Connected:
~~Stabiel, toegankelijk en professioneel internettoegang met voldoende bandbreedte
~~TV en media op traditionele, digitale en streaming gebaseerde diensten

Multimedia via satelliet tot IPTV
Streaming
Gaming

~~Verassende flexibiliteit met betrekking tot speciale evenementen

Aansturing domotica

~~Weinig tot geen zichtvervuiling door masten of kasten

Supportpakket

~~Verhoging van de klanttevredenheid

Huidige situatie

Gewenste situatie

Internet voor iedereen
Met dit servicelevel heeft iedereen internet. Uw gasten zijn verbonden met een stabiel netwerk
en maken gebruik van Facebook, Whatsapp, Twitter, Instagram en andere websites en apps.

Huidige situatie

Gewenste situatie

Multimedia voor iedereen
Dit servicelevel heeft naast alle gemakken van ‘Internet voor iedereen’ ook multimediatoepassingen. Televisiebeelden worden vanaf satelliet omgezet in IPTV. Zo kijken al uw gasten op
ieder apparaat televisie zonder dat dit de bandbreedte van het internet inneemt.

Internet zoals thuis
Met internet als thuis gebruiken uw gasten internet zoals ze gewend zijn. Met dit servicelevel

Waarom Eezo?

stuurt u tevens domotica aan.

Door gebruik te maken van de bestaande (coax) infrastructuur is er weinig tot geen graafwerk nodig, waardoor de impact van de investering gering blijft. De gebruikte technologie is
niet alleen bewezen, maar ook toekomstvast en modulair uit te breiden. Tevens biedt het een

Extra mogelijkheden: Supportpakket (hiermee bieden wij uw gasten telefonische

gegarandeerde functionaliteit met borging van specificaties.

ondersteuning voor vragen over het instellen van internet op hun apparaten).
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