
Manage your enterprise 
Wi-Fi starting from 
BD9.45/month!

Visit batelco.com/business
or contact your account manager. 

Terms and conditions apply.



Stay focused on your business and enjoy full control over your Wi-Fi network over the cloud with 
Batelco’s SMART Wi-Fi solution for enterprise customers.

Manage your enterprise Wi-Fi starting 
from BD9.45/month!

Batelco Smart Enterprises Wi-Fi

Cisco Meraki MR20 
wireless access point

Enterprise-grade 
network configured to 

suit your business

configured network

• 24x7 support
• Locally-based help desk
• Remote diagnosis of service and connectivity 

issues
• Real-time troubleshooting capability 
• Automatic fault detection & resolution 
• Highly reliable architecture with 99.99% 

uptime SLA

Fully managed service

Plug and play

Cisco Meraki MR20 
wireless access point

• Quickly and easily expand your network to 
new branches, and new sites with zero touch 
provisioning 

• End to end network installation and configuration 
including all wiring required

• Easy expansion and activation of new branches 
and sites



• User-friendly, web-based dashboard with 
powerful real-time network data and analytics

• Search for users by device type (iPad, Android 
etc.)

• Locate clients across multiple sites with Google 
Maps integration

• Monitor client or organisation application 
usage

• Access network summary reports

Rich network reporting that allows decision 
making backed up by data
• Visualize presence of visitors via their mobile 

devices on Wi-Fi heat map
• Access to analytics from all Wi-Fi devices 

connected and unconnected via customer 
dashboard

• Use analytics data to make decisions
• Understand behavioural trends to drive 

revenue or improve operational efficiency
• Compare analytics across locations with multi-

site analysis and reporting

• Engage with your customers. Wi-Fi splash 
pages and email capture with a ccustomized 
landing page

• Ability to monetize your Wi-Fi network
• Multi-SSID support for open free access and 

guest Wi-Fi access

• Wireless authentication configured to 
seamlessly integrate with your organisation’s 
Active Directory, 802.1X RADIUS or LDAP server

• Layer-7 firewall and application traffic shaping 
rules designed to manage bandwidth for 
optimal network performance

• Based on industry-leading 802.11n and 802.11ac 
wireless to effortlessly overcome the highest 
density environments

• Option of advanced policies configured to allow 
the use of social media applications only during 
lunch time, for example

• Device-specific policies can be applied to 
restrict, quarantine, or throttle devices e.g. 
user-owned

Dedicated web-based dashboard Customer analytics

Personalized venue Wi-Fi

Powerful smart enterprise Wi-Fi



Service
Basic Premium

BD9.45 /month /
device

BD12.6 /month / 
device

Service configuration and installation BD20 BD20

24x7 support 

Business grade firewall

Application control Up to 3 apps Unlimited

Bandwidth control

Customer analytics

Multi-site management

Real-time network monitoring dashboard

2 years warranty

Location analytics

Landing page customization

Service plans
Tiered service plans to suit your business’ needs

To order, visit batelco.com/business, contact your account manager or 
Batelco Business Center on 81888 or email: 81888@btc.com.bh



باقات الخدمة

باقات خدمة متدرجة لتالئم احتياجات أعمالك 

الخدمة
ممتازةأساسية

 9.45 د.ب / شهريًا /
الجهاز

12.6 د.ب / شهريًا /
الجهاز

20 د.ب20 د.بإعداد وتركيب الخدمة

24x7 دعم

 جدار حماية لفئة األعمال

غير محدودحتى 3 تطبيقاتالتحكم بالتطبيقات

التحكم في سعة التحميل والتنزيل

 تقارير أصحاب األعمال

إدارة المواقع المتعددة

لوحة مراقبة الشبكة في الوقت الحقيقي

ضمان لمدة سنتين

تقارير الموقع

خصخصة الصفحة الرئيسية

للطلــب، تفضل بزيارة batelco.com/business أو االتصال بمدير حســابك أو مركز 
81888@btc.com.bh :بتلكــو لألعمال علــى 81888  أو على البريد اإللكتروني



لوحة معلومات مخصصة على شبكة اإلنترنت 

• لوحة تشغيل سهلة االستخدام على اإلنترنت مع  
تقارير قوية وفورية لبيانات الشبكة  

• البحث عن المستخدمين حسب نوع الجهاز )آيباد،  
أندرويد... إلخ(  

• تحديد مواقع الزبائن عبر مواقع  متعددة باستخدام  
خرائط غوغل   

• مراقبة استخدام الزبائن أو المؤسسة للتطبيقات 

• الوصول إلى التقارير الموجزة حول الشبكة 

واي فاي المكان الشخصي

تقارير أصحاب األعمال

تقارير شبكة غنية تسمح باتخاذ القرارات المدعومة 
بالبيانات

• التمثيل التصويري لحضور الزوار من خالل أجهزتهم  
النقالة على الخريطة الحرارية للواي فاي  

 • الوصول إلى التقارير من جميع أجهزة الواي فاي 
المتصلة وغير المتصلة عبر لوحة معلومات الزبائن   

• استخدام بيانات التقارير التخاذ القرارات  

 • فهم االتجاهات السلوكية للزبائن لرفع اإليرادات أو 
تحسين الكفاءة التشغيلية  

 • مقارنة التقارير عبر المواقع مع تحليل المواقع 
المتعددة واإلبالغ عنها  

• التفاعل مع الزبائن. صفحة غالف للواي فاي مع التقاط  
للبريد اإللكتروني وصفحة رئيسية حسب الطلب  

• إمكانية الدفع النقدي من خالل شبكة الواي فاي  

• دعم لخاصية SSID المتعددة لفتح الدخول المجاني  
ووصول الزوار إلى الواي فاي  

واي فاي ذكي وقوي للمؤسسات

• تحقق السلكي تم إعداده للتكامل السلس مع دليل  
LDAP 802.1، أو سيرفرX RADIUS ،شركتك النشط  

 • جدار ناري بالطبقة السابعة للحماية وقواعد توزيع 
لحركة التطبيقات تم تصميمها إلدارة سعة النطاق    

من أجل أفضل أداء للشبكة  

   802.11n مبني على أساس أفضل تقنية السلكية •
802.11ac للتعامل مع االستخدام األعلى كثافة   

• خيار إنشاء إعدادات متقدمة للسماح باستخدام  
تطبيقات التواصل االجتماعي خالل أوقات الغداء، على    

سبيل المثال  

• يمكن تطبيق إعدادات مخصصة لألجهزة لتقييد أو  
عزل أو للتخفيف من استخدام األجهزة-على سبيل    

المثال: تحديد مدى االستخدام حسب ملكية    
المستخدم  



اإلدارة الذكية لواي فاي مكتبك بين يديك ابتداًء 
من 9.45 د.ب/ شهريًا!

الواي فاي الذكي للمؤسسات من بتلكو

خدمة اإلدارة الكاملة

تركيب وتشغيل فوري

• دعم 24×7

• مكتب دعم محلي

• تشخيص عن بعد لمشاكل الخدمة واالتصال

• إمكانية استكشاف األعطال وإصالحها في الحال

• الكشف عن األعطال وحلها تلقائًيا

• تصميم على درجة عالية من االعتمادية مع تشغيل  
متواصل %99.99 من الوقت • سرعة وسهولة توسيع شبكتك إلى فروع ومواقع   

جديدة مع اإلعداد التلقائي  

• تركيب وإعداد الشبكة بالكامل شاملة جميع   
التوصيالت المطلوبة  

• سهولة التوسع وتفعيل الفروع والمواقع الجديدة

كــن محيطــًا بــكل مــا يجري التمام أعمالك على الدوام، وتمتع بإدارة كاملة لشــبكة الواي فاي الســحابية مع حل الواي فاي 
الذكــي من بتلكو ألصحاب األعمال. 

Cisco Meraki MR20 
نقطة اتصال السلكية

Cisco Meraki MR20 
نقطة اتصال السلكية

شــبكة مؤسسات تم إعدادها 
لتالئم أعمالك

شبكة قابلة لإلعدادات



اإلدارة الذكية لواي فاي 
مكتبك بين يديك ابتداًء من 

9.45 د.ب/ شهريًا!

تطبق الشروط واألحكام.

 batelco.com/business تفضل بزيارة
أو تواصل مع مدير حسابك


