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Mer WiFi åt folket!
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• Rätt erbjudande

• Rätt tjänster

• Rätt täckning

• Rätt teknik

• Rätt kompetens

• Rätt säkerhet

Smart WiFi ger fler möjligheter
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Utmaningar

• Säkerhet

• Teknik

• Störningar

• Användare
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Varför kommunal WiFi?

• Demokrati

• Politikernas vilja

• Locka besökare och turister

• Attrahera nya invånare

• Konkurrens med andra kommuner

• IoT – Internet of Things
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Varför WiFi

• Global teknik

• De flesta vet hur det fungerar

• Spridd

• Standardiserad

• Låg kostnad
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Säkerhet är viktigt

• Användare

• Applikationer

• Intrång

• Trafikhantering

• Prioritering

• Bandbredd

• Spridning
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Clavister

• Grundades i Örnsköldsvik 1997

• Noterad på Nasdaq First North

• Global närvaro

• 100+ anställda

• Våra kunder finns inom:

– SMB, offentlig sektor, energibolag, Telekom- och 
hostingleverantörer.

• Stor kundbas med > 250.000 installationer och 25.000 kunder

• Globalt företag med lokal support (Örnsköldsvik)



Clavister levererar!

– Mer än 15 års erfarenhet av produktutveckling.

– Svenskt – oberoende, NATO!

• Inga bakdörrar- Calea

– Inget underliggande operativsystem. Linux, Unix, Open BSD, Windows

– Fler än 250.000 installationer så här långt…

– Minsta footprint på marknaden

• Mindre än 50 000 rader kod, vilket ger mindre utrymme för fel



We are Network Security

Smart Cities i Brasilien

Clavister levererar säker Wi-Fi till 1 600 städer i Brasilien.

Nätverken kommer vara tillgängliga för 30 miljoner människor.

Kommuner som idag erbjuder gratis 

wifi

levererar säkerhet till 70 Svenska kommuner idag 
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WiFi i centrum

• Kvalitet lönar sig

• Många klienter på liten yta

• Stora områden

• Mycket bakgrundsbrus

• Tillfälliga event
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Världens bästa WiFi

• Ruckus Wireless är grundat 2004 i USA

• Unik, patenterad, antennteknik

• Bästa prestandan i alla tester

• 3:e största WiFi-leverantören
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Var finns utmaningen på WiFi?

Här INTE här
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Vad gör Ruckus unikt?
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WiFi med Bluecom

• Vi kan WiFi och speciellt Ruckus Wireless

• Vi har gjort många installationer

• Vi täcker hela landet

• Vi har kompetens på det som krävs omkring för en 
fungerande lösning

• Vi kan erbjuda en komplett lösning



 Översikt

 Leverera Wi-Fi till alla SHL arenor runt om i

Sverige (Luleå – Göteborg)

 6K till 17K publikplatser

 SSID för publik, press och arenapersonal

 Blandad 802.11n miljö (IOS, Android, Mac, 

Windows, Linux)

 Mål: Leverera Wi-Fi till 40% av fullsatt arena 

– publik, press, kansli, konferenser m.m

OFFENTLIGA ARENOR

Lösning

700+ Ruckus Zoneflex

11n (7363 och 7782-s)

 Virtuell controller

Svenska Hockeyligan



 Översikt

 Bygga Wi-Fi till Gymnasieskola i Kramfors

 450 elever och 100 personal

 Blandad miljö med ca 100 IPAD, Laptops, 

smartphones m.m

 Inloggning med WPA enterprise mot AD

 Mål: Inloggning mot samma SSID och 

särskilja elever och personal med 

grupptillhörighet mot AD/RADIUS

 Mål: Utnyttja samma infrastruktur för övrig 

kommunal verksamhet.

KOMMUN / UTBILDNING

Lösning

60+ Ruckus Zoneflex

7363

ZD3100 controller

NPS Server (W2008R2)

Datorcertifikat via GPO

Kramfors Kommun
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Falun World Ski Championships 2015

• 200 access points

• 75 switches

• Mobile apps

• Virtual Arena

• Managed Services



Wi-Fi coverage of area about 1 

square kilometer plus 3km ski 
tracks. 

Average people count 30.000 

per day, 200.000 total.

Lugnet area

Stadium, ski jump,

public areas, press center 

18
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Välkomna att träffa oss i vår monter!

• Mer teknik!

• Boka möte med oss hos er för att se hur vi kan hjälpa er 
förverkliga politikernas löften

• Se mer av vårt erbjudande, vi kan mer än WiFi

• Träffa representanter från Clavister


