SMUKFEST: Gratis wifi til 55.000 brugere
Cisco og Conscia leverer i fællesskab infrastrukturen bag SMUKFESTs trådløse netværk, som bl.a.
er basis for festivalens mobil-app, sociale medier og NCF chip-armbåndet, SMUKFESTs pengeløse
betalingssystem.
De 55.000 gæster, frivillige og kunstnere, som er på SMUKFEST i år, kan tilgå festivalens trådløse netværk
via mobile devices.
It-producenten Cisco og netværksspecialisten Conscia har nemlig sammen sørget for, at netværket er
stabilt og giver en god brugeroplevelse af bl.a. SMUKFESTs mobil-app, hvor man – udover at se program
med tider, scener og kunstnere – også kan live-streame video fra festivalen.
Del din smukke oplevelse!
I modsætning til flere andre festivaler er adgang til trådløst netværk gratis på SMUKFEST. På den måde er
det muligt for festivalgæsterne at være på nettet og dele oplevelser med hinanden via bl.a. Twitter,
Instagram og Facebook.
SMUKFEST har desuden integreret fotogalleriet festivalens mobil-app med Instagram under hashtagget
#smukfest, så gæsterne kan dele deres festivaloplevelser med hinanden, ligesom der er direkte adgang til
Facebook.
Pengeløst betalingssystem
SMUKFEST er Danmarks eneste festival, hvor man ikke behøver rede penge.
Sidste år testede SMUKFEST et NCF chip-armbånd, som – hvis der er indbetalt penge på det – gjorde det
muligt at betale for mad og drikke i udvalgte festivalområder.
”SMUKFEST er afhængig af et velfungerende netværk. I år gælder NFC chip-armbåndet i hele
festivalområdet, så en velfungerende infrastruktur er helt essentiel,” siger Flemming Dybbøl, direktør for
SMUKFEST. ”Samarbejdet med Cisco og Conscia omkring it-infrastrukturen på det trådløse netværk betyder
at vi kontinuerligt kan udvikle nye tjenester til glæde for vores gæster.”

Brug af Ciscos stærkeste Wireless LAN controllere
For at sikre en god brugeroplevelse bygges nettet op omkring Cisco WLC-8510, to af Ciscos stærkeste
Wireless LAN Controllere, der kan skalere til 64.000 klienter og 6.000 access-punkter. De er tilsluttet core
nettet via 10 G interfaces og installeres som aktiv/passiv med High availability-funktionalitet. Failover
udføres efter metoden SSO (stateful switchover), hvilket sikrer nul nedetid, hvis uheldet skulle være ude.
Den kraftige hardware styrer cirka 200 af Ciscos Aironet AP3702 access-punkter spredt over
festivalområdet med 802.11ac og Clean Air-teknologi, de fleste af disse som kablede access-punkter.
Yderligere information
For yderligere information kontakt venligst kommunikationsdirektør Dorthe Dahlin Irvold på telefon 20 42
96 11 eller di@conscia.dk.

Om Conscia A/S – Europas 9. bedste arbejdsplads og Danmarks bedste IT-arbejdsplads
Conscia leverer it-infrastrukturløsninger og 24/7-services indenfor netværk, datacenter og mobilitet.

Sammen med vores kunder arbejder vi målrettet for at få det størst mulige udbytte af de nyeste
teknologier. Vi vil være de dygtigste indenfor vores områder og kombinerer en dyb faglighed med den rette
indstilling til, at projekterne lykkes, og at opgaver løses hurtigt og effektivt.
Conscias viden og unikke serviceydelser sikrer vores kunder en konstant udvikling samt stabil drift. Vi er
ambitiøse og sætter niveauet højt, og vi arbejder aktivt for at skabe de bedste rammer for vores
medarbejdere.
Conscia A/S blev kåret som Danmarks bedste it-arbejdsplads i Great Place to Work® Institutes kåring af
Danmarks bedste arbejdspladser i efteråret 2013. Conscia blev desuden kåret som Danmarks 4. bedste
arbejdsplads blandt mellemstore virksomheder.
Læs mere på www.conscia.dk eller på de sociale medier: Facebook, LinkedIn, Google+ og Twitter.

Om Cisco
Cisco er verdens ledende leverandør inden for kommunikationsløsninger, der forandrer måden mennesker
forbinder, kommunikerer og samarbejder på.
Grundlagt i 1984, var Cisco en pioner inden for udviklingen af Internet Protocol (IP)-baserede
netværksteknologier. Denne tradition fortsætter med udviklingen af løsninger indenfor routing, switching
og andre netværk-baserede teknologier såsom datacenter, Collaboration, sikkerhed og trådløse løsninger.
Alle disse teknologier er muliggjort på grund af udviklingen af netværket.
Som en innovatør i informationsteknologi industrien, sælger Cisco og vores certificerede partnere Cisco
hardware, software og tjenester til virksomheder af alle størrelser, regeringer, teleselskaber, og
tjenesteudbydere.

