Případová studie fotbalového stadionu města Plzeň

Fotbalové fanoušky v Plzni
vtáhne do hry nová Wi-Fi síť
Město Plzeň nabídne návštěvníkům stadionu ve Štruncových sadech lepší
zážitek díky nové bezdrátové síti Cisco.
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Plzeňský fotbal sbírá tituly i mimo hřiště
FC Viktoria Plzeň patří v současnosti mezi nejlepší fotbalové kluby. Za
8 sezón mezi roky 2011 a 2018 zvedl tým pětkrát nad hlavu pohár pro
mistra České republiky, dvakrát si zajistil účast v základní skupině Ligy
mistrů a jeho hráči pravidelně nastupují v národní reprezentaci. Aby si
mohli plzeňští fanoušci užít svoji oblíbenou hru ještě více, rozhodlo se
město Plzeň využít možnosti, které nabízejí nejmodernější technologie,
vtáhnout návštěvníky mnohem více do dění na hřišti a zlepšit jejich
pohodlí na stadionu. Město Plzeň si jako vhodného dodavatele
technologií ve výběrovém řízení zvolilo společnost ICZ, která nasadila
spolehlivou Wi-Fi síť od společnosti Cisco.

Silná Wi-Fi síť: více než pouhé připojení
Pro pokrytí celého prostoru spolehlivým připojením, které dokáže
zajistit jak bezproblémový přístup k internetu, tak i fungování
pokročilých aplikací, bylo využito venkovních i vnitřních přístupových
bodů Cisco Aironet. Klíčovou přidanou hodnotu celému projektu
dodává nástroj pro pokročilou analytiku anonymizovaných dat Cisco
CMX Engage. To je postaveno tak, aby naplnilo veškeré zákonné
požadavky, včetně GDPR. Fanoušci jsou před připojením do internetu
informováni prostřednictvím speciálně upraveného přihlašovacího
captive portálu, kde uživatel najde podrobné informace o podmínkách
připojení a vysvětlení způsobu sběru a ukládání dat. Bezpečnost je
jedním z klíčových pilířů bezdrátové architektury, a to nejen z pohledu
GDPR, ale i v souvislosti s ochranou před bezpečnostními hrozbami.
Na základě získaných anonymních dat z využívání této sítě může
správce stadionu prostřednictvím moderního captive portálu
poskytnou návštěvníkům celou řadu dalších nabídek. Navíc je
může efektivně oslovit prostřednictvím push notifikací. Sám přitom
má zpětnou vazbu, a proto může lépe pochopit přání fanoušků
a přizpůsobit jim nové i stávající služby. „Doosan arena se tím zařazuje
mezi moderní evropské stadiony a nám se otevírají další možnosti,
jak zlepšovat komfort našim fanouškům. Jedním z navazujících
projektů je stadiónová aplikace. Velké poděkování patří v tomto směru
majiteli stadionu, tedy městu Plzeň,“ popisuje Václav Hanzlík, ředitel
komunikace FC Viktoria Plzeň.
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“Fotbalový stadion Doosan Arena ve Štruncových sadech je jeden
z nejkrásnějších sportovních komplexů v republice, touto novinkou
město opět zvýšilo úroveň místa, kde se odehrávají nejen tuzemské
duely, ale také utkání evropských pohárů či české reprezentace.
Nabídku digitálních služeb pro fanoušky vnímáme jako krok s dobou,
která je s využíváním moderních technologií jednoznačně spojena.”
Martin Zrzavecký
primátor města Plzeň
© 2018 Společnost Cisco a její pobočky. Všechna práva vyhrazena.

Případová studie fotbalového stadionu města Plzeň

Fanoušci v Plzni Wi-Fi již opakovaně využívají
Od svého spuštění v březnu 2018 si Wi-Fi síť rychle získala přízeň
fanoušků. Již během prvních 5 zápasů se do Wi Fi sítě na stadionu
připojilo téměř 8 000 zařízení a úvodní uvítací stránka nasbírala více
než 10 000 zobrazení. Ze statistik dále vyplývá, že do Wi-Fi sítě se
již mnoho fanoušků připojuje opakovaně. Téměř polovina uživatelů
připojených během pátého utkání, se alespoň jednou přihlásila
k internetu v jednom z předchozích čtyř zápasů. „První čísla ukazují,
že o bezdrátové připojení je mezi návštěvníky stadionu velký zájem.
Nasazená síť je nicméně připravena i na mnohem větší nápor, neboť
je speciálně určena pro místa s vysokou koncentrací lidí, jako jsou
sportovní a obchodní centra či kulturní akce. Přidanou hodnotu
také představuje pokročilá analytika. Ta umožní vytvoření aplikací
s náročnějšími funkcemi jako je navigace na stadionu,“ vysvětluje Pavel
Křižanovský, technický ředitel společnosti Cisco.

Síť jako základ speciální aplikace
Nová síť umožnila vytvoření speciální stadiónové aplikace. Fanoušci
dostanou prostřednictvím aplikace aktuální informace z médií
a budou si moci prohlédnout nejnovější příspěvky FC Viktoria Plzeň
na sociálních sítích. Nabídnout toho ale může mnohem více. Aplikace
umožní navigaci po stadionu a ukáže i přehled míst k občerstvení.
Mezi její další funkce patří detailní statistiky jednotlivých hráčů
i odehraných zápasů. V neposlední řadě budou moci uživatelé aplikaci
propojit se svými vstupenkami či rovnou koupit další a držitelé
klubových karet si ji navíc budou moci nahrát do svého mobilu
a využívat jejich výhod prostřednictvím svého zařízení. Vlastní sekci je
v nové aplikaci také určena pro partnery klubu.
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