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Hvorfor hurtigt internet?
Dragsholm Slot havde en ADSL-forbindelse, der 
var så langsom, at det gik ud over driften. 
Der var behov for en meget hurtigere forbindelse, 
som kunne stille konferencegæsterne tilfredse.
Og så var det også et ønske at digitalisere flere 
af slottets arbejdsgange, så hotel og konferencer 
kunne drives mere systematisk og effektivt. I receptionen arbejdes der digitalt

Hvorfor fast trådløst internet?
Etablering af fibernet var ikke muligt på grund af 
slottets beliggenhed, men Odsherred Kommune 
hjalp med at finde et alternativ: 
En radiobåren forbindelse mellem en mast 15 km. 
væk og udstyr på taget af slottet. En smart løsning 
for en virksomhed med stor afstand til større byer.

Parabol på taget af slottet

Fra bestilling til installation: 4 uger
Installation og tilslutning: 1 dag
Oppetid: 99,7 pct.
Løbende vedligeholdelse: Ja

Pris, etablering: 0 kr.
Abonnement: 3.000 kr./md., binding i 36 mdr.
Mulighed for opgradering: Ja
Maksimal mulig hastighed: 1.000/1.000 Mbit/s

Se også video om anskaffelsen

“Det har helt klart været indsatsen værd!
Med det hurtige internet kan vi trække flere hold konferencegæster 
ind samtidigt, og det giver en væsentligt større belægning. 
Slottet er blevet digitaliseret, så rigtig mange arbejdsgange er blevet 
lettere.”

Claus Fribo, direktør

Fast trådløst internet Dragsholm Slot
Hastighed: 100/100 Mbit/s
Forbindelse: Radiobåret dedikeret punkt-til-punkt
Leverandør: Teracom Airlink
Etableret: 2014

Branche: Hotel, restaurant og konferencer
Antal medarbejdere: Ca. 50
Virksomhed startet i: 2005
Konferencer: Over 200 årligt

https://www.youtube.com/watch?v=Jw4NxjfGJ7g


Forventninger til løsningen
Dragsholm Slot har nogle unikke omgivelser, en 
800 år gammel bygning med smukke rum og flotte 
omgivelser, som tiltrækker en del erhvervsgæster. 
Men at fremstå moderne og kunne tilbyde de 
nyeste teknologier i forhold til både konferencer 
og hoteldrift var også vigtigt. 
Det var håbet, at løsningen kunne bidrage til dette. Hotelschefen: Flotte lokaler gør det ikke alene

Er løsningen tilfredsstillende?
Der er stor tilfredshed med løsningen. 
Den er meget stabil, og gør at Slottet tilvælges på 
grund af god teknologi.
Slottets wifi har ca. 25 adgangspunkter. 
Det giver - trods de tykke mure og vægge - en 
fremragende forbindelse til både personale og 
gæster.LAN og Wifi via lokale routere

Eksisterende arbejdsgange
Dankortterminalerne fungerer hurtigt og sikkert, 
og meget af administrationen er digitaliseret, så en 
stor mængde unødigt manuelt arbejde undgås. 
Det giver Dragsholm Slot blod på tanden, at 
mange områder kan effektiviseres med udstyr og 
løsninger, der trækker på det hurtige internet.

Transaktioner uden nedbrud

Nye forretningsområder
Dragsholm Slot kan nu afvikle flere samtidige 
konferencer, og konferencegæsterne kan tilgå 
deres cloud-services under konferencerne og 
trække data derfra til storskærmene i konfer-
encerummene. Det er et forretningsområde, der 
er blevet en del større som følge af de muligheder, 
det hurtige bredbånd giver virksomheden.Konferencerum

Se også video om effektkæden

“Lav en grundig research. Der er flere muligheder, end man lige 
skulle tro for virksomheder som os, der ligger i “Udkantsdanmark”, 
hvad angår hurtigt internet. Vi kendte kun til kobber og fiber, men 
fandt ud af, at der også findes trådløst bredbånd - og det virker altså 
rigtig godt!”

Claus Fribo, direktør, Dragsholm Slot

Se mere om dine
bredbåndmuligheder på

www.ens.dk/bredbaand

https://www.youtube.com/watch?v=Jw4NxjfGJ7g
http://www.ens.dk/bredbaand

