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Skallerup er nu i lynhurtig
forbindelse med omverdenen
Mange er konstant online i ferien
Selv om gæsterne i Skallerup Seaside Resort bor i den alleryderste klit - langt væk fra
stress og jag - er de på ingen måde uden for lands lov og ret, når de holder ferie i
Vendsyssel. Feriecentret har i samarbejde med Bredbånd Nord netop etableret en
lynhurtig 50/50 Mbit-forbindelse til hvert eneste af de 273 feriehuse. Det betyder, at
gæsterne kan koble mange enheder på samtidigt og både sende og hente data
lynhurtigt, selv om enhederne deler forbindelsen.
- Det er helt nyt Wi-Fi, vi har investeret i, og op til 12-13 personer kan sidde sammen i et
hus og streame tv på samme tid, fordi der er dedikeret en stærk forbindelse til hvert
eneste hus. Tablets, pc’ere og mobiltelefoner kan selvfølgelig også bruges på samme
tid, når gæsterne opholder sig i huset - uden at det går ud over hastighed og stabilitet,
forklarer teknisk chef i Skallerup Seaside Resort, Henrik Nielsen.
Når gæster besøger Skallerup, bliver de altid inden afrejse bedt om at udfylde et
spørgeskema, og det er i de svar, Skallerup Seaside Resort har fået mange hints om at
investere i en sikker og hurtig forbindelse.
- De seneste fire år er antallet af mobile enheder pr. hus vokset eksplosivt, og selv om
vi løbende har opgraderet det gamle netværk, har det særligt i højsæsonerne været
præget af svigtende kvalitet og stabilitet. Derfor indgik vi i foråret en aftale med
Bredbånd Nord, som i forsommeren lige så forsigtigt har gravet 10 km fiberforbindelse
ned langs vejene og ind til alle husene i Skallerup Seaside Resort. Den løsning er en
fremtidssikring, som afløser de gamle antenner på husene. Vi tror, vores gæster bliver
glade for løsningen, for rigtig, rigtig mange er online i ferien, forklarer Henrik Nielsen.
Fakta:
Skallerup Seaside Resort er beliggende i Vendsyssel med Vesterhavet som nærmeste nabo. Et ferieparadis
bestående af 273 helårs feriehuse og faciliteter som vandland, svømmehal, sportshal, indendørs legeland,
aktivitetsværksteder, restaurant, bowlingcenter, romersk bad, besøgsbondegård, ridecenter og supermarked.
Feriecentret blev etableret i 1949 og har i 65 år dannet ramme om uforglemmelige ferieoplevelser.
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