“Optimaal advies, korte lijnen
en inzicht in ons wifi-netwerk”
CSG Dingstede over de samenwerking met 2source4

Wifi-gebruik in het onderwijs is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. Digitalisering en toename
van het aantal leerlingen en devices zorgen al snel voor een overbelasting van internetvoorzieningen. 2source4
bracht advies uit aan CSG Dingstede over het optimaliseren van het bestaande wifi-netwerk.
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