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Allerhande Kerstfestival
Afgelopen december heeft Event Engineers in opdracht van Xsaga het betalingsverkeer en WiFi verzorgd voor het
Allerhande Kerstfestival. Om ook op de perrons en de parkeerplaatsen van het spoorwegmuseum internet en WiFi
te kunnen leveren was het nodig om de bestaande infrastructuur uit te breiden. Vooraf is daarom een uitgebreid
technisch plan opgesteld, waarin staat wat er op netwerkgebied verwacht wordt van alle betrokken partijen.
Naast WiFi werd aan standhouders op verzoek een kassa- of pinautomaat geleverd. Daarbij is betrouwbaarheid
van groot belang, vooral omdat het een pin-only evenement is, waar niet met cash wordt gewerkt. Daarom zijn
belangrijke netwerkcomponenten dubbel uitgevoerd en voorzien van een UPS zodat het netwerk blijft werken,
zelfs als de stroom ergens even uitvalt. Als je meer over dit onderwerp wilt lezen, klik dan hier .

Pilot druktemeting Eurosonic
Eurosonic Noorderslag is Europa's belangrijkste conferentie en showcase festival voor Europese muziek. Tijdens de
drie dagen van Eurosonic zijn er ruim 250 optredens verspreid over de Groningse binnenstad. Sommige bands zijn
onverwacht populair, waardoor de zaal waar ze spelen te klein is en er wachtrijen ontstaan. Dat is natuurlijk
vervelend voor het publiek, zeker als je later hoort dat er bij een ander interessant optreden geen wachtrij was.
Event Engineers hebben bij de afgelopen editie in januari een pilot uitgevoerd met als doel om bij Eurosonic 2018
inzicht te bieden in de wachtrijen bij 9 locaties. De resultaten van de pilot werden getoond op een Google Maps
plattegrond, die bezoekers konden vinden via de Eurosonic app (zie voorbeeld hiernaast). Met enig inregelen bleek
het systeem goed in staat om aan te geven op welk moment er sprake was van wachtrijen.

Event Engineers Tech Update
Internet en WiFi ontwikkelen zich nog steeds in hoog tempo. In ons werk zien wij dat deze ontwikkelingen op vele manieren bij evenementen ingezet kunnen
worden. Daarom hebben we een Tech Update presentatie gemaakt waarin we vertellen over de laatste ontwikkelingen op het gebied van WiFi, IoT (internet of
things) en het Event Dashboard wat wij aan het ontwikkelen zijn. Neem contact op met Ward Erhart als je hiervoor een afspraak wilt maken.

