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Opole jest 120-tys. miastem wojewódz-
kim, położonym na południu Polski. Wła-
dzom UM Opola zależy, aby było postrze-
gane jako piękne, przyjazne i dobre miej-
sce do życia, ośrodek wiedzy, przedsiębior-
czości i kreatywności, oferujące dogodne  
warunki dla inwestycji. Bezpłatny Internet  
w miejscach reprezentacyjnych, jakimi  
są Rynek oraz Urząd Miasta, jest konse-
kwencją powyższych założeń. 

opole  
– przyjazne miasto

Zapewnienie łączności za pomocą WiFi  
na terenie miasta może wydawać się sto-
sunkowo proste. Jednak zrealizowanie tego 
efektywnie, w krótkim czasie, ze szczegól-
nym naciskiem na estetykę instalacji, a tak-
że jakość połączeń, staje się już ambitnym 
zadaniem. 

W całej instalacji dużą uwagę zwrócono  
na estetykę sieci tak, by urządzenia były 
niewidoczne, kolorystycznie kompono-
wały się z otoczeniem, a urok Rynku został  
w całości zachowany. 

Budynek Ratusza objęty jest opieką konser-
watora zabytku, zatem całość przedsięwzię-
cia musiała być zgodna z jego wymagania-
mi.

estetyka  
infrastruktury

 opole Wifi 
 –  Miejski Internet na zlecenie Urzędu Miasta Opola

miejski internet to projekt zrealizowany przez Netię na potrzeby Miasta Opole, którego 
celem było zapewnienie bezpłatnego i wygodnego dostępu do internetu dla miesz-
kańców Opola, przebywających na Rynku oraz gości odwiedzających Ratusz, w tym także  
pracowników Urzędu Miasta. W ramach rozwiązania Netia dostarczyła 11 Hot spotów 
oraz bezpłatny telefon ip w angielskiej budce na Rynku, skąd można wykonywać połączenia 
krajowe do sieci stacjonarnych. 

Rynek to wyjątkowo piękne 
miejsce z historią, które przy-
ciąga swoim urokiem zarów-
no mieszkańców Opola, jak i tu-
rystów. Zależy nam, aby ich było 
coraz więcej. Dlatego uzna-
liśmy, że bezpłatny Internet 
na terenie Rynku będzie jednym  
z elementów budowania przyja-
znej atmosfery oraz skłoni mło-
dych, aby spędzali tam wię-
cej czasu. Statystyki pokazują,  
że to się udało. 
W okresie wakacyjnym z bez-
płatnego internetu skorzystało 
ponad 4 tys. osób, a około stu 
osób połączyło się z siecią Wifi 
tylko podczas ostatniego syl-
westra. Średni czas połączenia 
w skali roku to 36 minut, a licz-
ba pobranych danych w tym 
okresie sięgnęła 3 terabitów.
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ponad 9 tys. 
użytkowników
w ciągu roku

Należało zadbać o jakość połączeń z sie-
cią tak, by zdołała obsłużyć wielu użytkow-
ników jednocześnie. W sylwestrową noc 
na Rynku odnotowaliśmy 126 urządzeń po-
łączonych jednocześnie z siecią WiFi.Opo-
le. W projekcie wykorzystaliśmy najwyższej 
klasy sprzęt. 

WydajnoŚć 
sieci



PLATFORMA
MARKETINGOWA

WIFI URZĄD MIASTA OPOLA (OpoleUM)
PRACOWNICY URZĘDU

WIFI OPOLE (WiFi.Opole)
MIESZKAŃCY MIASTA

WIFI VOIP (WiFi.Opole.Voip)
MIESZKAŃCY MIASTA

WIFI OPOLE

INTERNET

doWiedz siĘ WiĘcej

biznes.netia.pl

OpoleUM – sieć dla pracowników zainstalo-
wana w 3 salach konferencyjnych w Ratuszu 
oraz w sali głównej budynku UM Opola  
przy ul. Koraszewskiego.

WiFi.Opole – sieć dostępna dla miesz-
kańców miasta i gości przebywają-
cych na terenie Rynku i w budynku  
Urzędu Miasta przy ul. Koraszewskiego.

WiFi.Opole.Voip – sieć na potrzeby kiosku 
informacyjnego z telefonem ip zainstalo-
wanym w zabytkowej budce telefonicznej  
na Rynku w Opolu.

skaloWalnoŚć 

W zależności od potrzeb Klienta i użytkow-
ników usługa jest skalowalna i wykorzystu-
je punkty dostępowe WiFi zainstalowane  
we wskazanych miejscach.

BezpieczeństWo

System gromadzi dane użytkowników,  
dzięki czemu możliwe jest zidentyfikowa- 
nie urządzenia osoby, która korzysta-
jąc z Internetu dopuściła się nadużyć  
lub czynów niezgodnych z prawem.

komfort 

Podstawową korzyścią, wynikającą z realiza-
cji projektu, jest bezpłatny, bezprzewodowy  
dostęp do Internetu na terenie Rynku  
oraz wybranych sal Ratusza, a także sali 
głównej obiektu przy ul. Koraszewskiego  
w Opolu.

Sieć WiFi, zrealizowana na zlecenie UM Opola, cieszy się  
coraz większą popularnością, a sumaryczna liczba unikal-
nych użytkowników połączonych z Netia WIFI wyniosła 
w 2016 r. ponad 9 tys. 

Hot spoty dla każdego

Do realizacji projektu zastosowano technologię Wifi, wykorzystując 11 punktów dostępowych, tworzących 3 sieci Wlan: 

3 terabity
pobranych 
danych w roku

korzyŚci


