
Główne obawy przed 
wprowadzaniem sieci 
bezprzewodowych 
w administracji publicznej
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Strach przed nieznanymi 
zagrożeniami. 
Strategia unikania ich 
poprzez ograniczenie 
użytkowania bądź 
całkowite odseparowanie;

Niewystarczające wiedza 
związana z sieciami 
bezprzewodowymi i 
cyberzagrożeniami – 
obawa przed nieznanym, 
brak zaufania;

Niechęć do wdrażania 
modeli usługowych IT 
(w chmurze) - brak 
strategii wykorzystania jej 
w sektorze publicznym;

Wyłączenie sieci WLAN
nie oznacza poprawy 
bezpieczeństwa.
Uruchomienie fałszyUruchomienie fałszywego 
punktu dostępowego, którego 
nazwa podszywa się pod 
instytucję czyni nieświadomych 
pracowników lub gości 
podatnymi na atak.

Czy wiesz, że?

Inne zastosowania WLAN

Łączność bezprzewodowa promowana
jest przez Komisję Europejską. W ramach 
utworzonego programu WiFi4EU gminy 
mogą liczyć na donansowanie o wartości 
15 tysięcy euro umożliwiające zakup 
i instalację sprzętu na potrzei instalację sprzętu na potrzeby budowy 
sieci bezprzewodowej w przestrzeni 
publicznej.

Doświadczenia z różnych sektorów 
gospodarki pokazują, że korzyści 
z technologii WLAN znacząco 
przewyższają ewentualne ryzyka.

W Polsce działa już ponad 
5600 publicznych hot spotów.

Co można 
zyskać 
dzięki 

wdrożeniu 
WLAN? 

Wykrywanie nieautoryzowanych 
sieci bezprzewodowych, 

nieautoryzowanego udostępniania 
sieci przewodowej drogą 

bezprzewodową oraz innych 
nadużyć.

Wdrożenie innowacyjnych 
usług, m.in. systemów 
ochrony i zarządzania środ-
kami trwałymi czy dokumen-
tami, usługi lokalizacji, opty-
malizacja wewnętrznej 
logistyki.
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Wydzielone sieci dla użytkowników 
(inna dla klientów, inna dla pracown-
ików, a jeszcze inna dla administra-
torów), pełne logowanie zdarzeń oraz 
możliwość ich analizy – bezpieczne 
miejsce pracy

Administracja publiczna może 
poprawić kontakt z obywatelem 
i wyjść naprzeciw oczekiwaniom 

interesariuszy. Możliwość 
publikacji aktualnych informacji o 

pracy urzędu, ogłoszeń 
o ważnych wydarzeniach.

Znaczna redukcja kosz-
tów związanych z częstą 
modernizacją istnieją-
cych sieci prze-
wodowych.

Służba zdrowia 
- śledzenie sprzętu 
diagnostycznego, 
synchronizacja z kalen-
darzem zabiegów

Produkcja 
– śledzenie środków 
trwałych i zapasów, 
poprawa wykorzystania 
maszyn

Handel 
– śledzenie koszyków 
zakupowych, poprawa 
stanów magazynowych

Inteligentne budynki 
– obniżenie kosztów 
eksploatacji

Zarządzanie 
wodociągami
- zmniejszenie zużycia 
wody

Zarządzanie
odpadami 
– obniżenie kosztów 
odbioru odpadów

Zarządzanie 
oświetleniem
- redukcja kosztów 
energii w miastach
i gminach

Inteligentne systemy 
parkingowe 
– ułatwienie parkowa-
nia w zatłoczonych 
dzielnicach, monitor-
ing, zarządzanie park-
ingami, kontrola ruchu

Badanie dotyczące wykorzystania technologii WLAN przeprowadzono w sierpniu/wrześniu 2018 r., na zlecenie Cisco Systems i EXATEL.
Wyniki wywiadów zostały uzupełnione rezultatami innych analiz IDC dotyczących trendów w Europie Zachodniej i na świecie.

Budowa podstawy pod 
infrastrukturę Smart City, 
podążanie za innowacją.


