Case study
Gentse Feesten 2015
free WiFi
Oppervlakte
# gebruikers
# access points
Datum installatie
Implementatietijd

2 km²
5.029.977
26
2015
5 dagen

Gebruik:
gratis WiFi, hulpdiensten, politie,
data analyse, ...
Gebruikte technologie:
Outdoor hotspot 802.11 a/b/g/n,
+mesh technologie + 3,5Ghz
licensed frequency

Gentse Feesten 2015 free WiFi
Citymesh bouwde gedurende de Gentse Feesten 2015 een Gratis WiFi netwerk
over een groot deel van de binnenstad. Het tijdelijke netwerk werd gerealiseerd
door aan alle podia in totaal 26 access points te voorzien. Naast de korte
beschikbare implementatietijd van slechts enkele dagen was de grootste
uitdaging het uitbouwen van een betrouwbare backbone met voldoende
capaciteit. In samenwerking met de stad werd bovenaan het belfort een point
to multpoint basisstation geïnstalleerd dat op zijn beurt geconnecteerd was
met een 500Mbit uplink naar het Citymesh datacenter. Door middel van een
point to multipoint client werden alle access point met dit basisstation, en dus
het Citymesh datacenter, verbonden.

Enkele cijfers
5.029.877 events op het WiFi netwerk
1.143.154 associaties op het WiFi netwerk
21.246 mensen hebben portal te zien gekregen
12.466 mensen hebben social login gedaan
4.465 hebben zich ingeschreven voor de nieuwsbrief
706,72 GB gedownload
309,37 GB geupload
49.420 sessions
26 access points

Data
Het spreekt voor zich dat de verzamelde data van grote waarde is voor de
stadsdiensten, hulpdiensten en organisatoren, die, dankzij het cloud based
insights-platform (onderdeel van het Citymesh managementplatform), de data
efficiënt kunnen analyseren.
Bedrag van project:
Startdatum project:
Opleveringsdatum:
Akkoord voor uitgevoerde werken:
Naam + handtekening projectverantwoordelijke Stad
Gent
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Case study - addendum
Gentse Feesten 2015 free WiFi

http://datanews.knack.be/ict/nieuws/gratis-wifi-op-de-gentse-feesten/articlenormal-586621.html

http://gentsefeesten.gent/nieuws/gratis-wi-fi-op-de-gentse-feesten

Citymesh NV | Pathoekeweg 9B/006 | 8000 Brugge | +32 50 41 02 00 | www.citymesh.com

2/2

