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Małe, niezależne polskie spółki muszą zawierać w nazwie nazwisko prezesa. Jest to symbol 
nie tylko własności firmy, ale także widocznej dla wszystkich odpowiedzialności właściciela 
za każdą decyzję i interakcję z klientem. Satysfakcja klienta jest czymś więcej niż liczby – 
odzwierciedla opinię, jaką cieszy się właściciel firmy. Kiedy w 1994 roku Krzysztof Jasek 
zakładał KAJA Komputer, wziął na siebie właśnie taką odpowiedzialność i wypracował solidną 
markę w pędzącej naprzód i wciąż zmieniającej się branży zaawansowanych technologii.

W 2005 roku, kiedy KAJA miała już ugruntowaną pozycję, odpowiadając na zapotrzebowanie 
lokalnych firm z Polski zachodniej na sprzęt i oprogramowanie, oferta firmy została poszerzona o usługi związane z 
dostępem do Internetu dla biznesu i użytkowników domowych. Prezes Właściciel Krzysztof Jasek wciąż szuka nowych 
sposobów na zwiększenie satysfakcji klienta i wdraża rozwiązania dla coraz większej bazy odbiorców.

Wyzwanie
– Kiedy w 2005 roku zaczęliśmy oferować dostęp do Internetu, postawiliśmy na dominującą wtedy technologię – mówi 
Krzysztof. – Gdy liczba klientów wzrosła do 2,5 tysiąca, a  poszczególni klienci zaczęli potrzebować coraz szerszego pasma, 
doszliśmy do kresu możliwości technologicznych. Klienci byli na wyciągnięcie ręki, a nas blokowała technologia.

Obsługując kilkadziesiąt małych miejscowości w pięciu powiatach, KAJA Komputer musiała opracować rozwiązanie, które 
zaspokoiłoby potrzeby zarówno klientów biznesowych, jak i domowych.

Rozwiązanie
Krzysztof postanowił przetestować technologię ePMP i 
rozmieścił stacje w jednej miejscowości, aby przed pełnym 
wdrożeniem sieci można było pod każdym względem porównać 
ePMP z istniejącą technologią. Cztery stacje bazowe ePMP 
udostępniono dla 60 klientów. KAJA wykorzystała wcześniej 
używane maszty do stworzenia nowej podsieci punktów 
dostępowych (AP) w technologii

 ePMP. Terminale abonenckie ePMP zainstalowano w dokładnie 
tych samych miejscach, które wcześniej obsługiwane były przez 
starsze urządzenia Wi-Fi.

Nieprzerwanie 
szybkie łącza

„Musieliśmy 
znacznie zwiększyć 
wydajność 
stacji bazowych, 
aby klienci 
uzyskali większą 
przepustowość. 
Dzięki 
synchronizacji 
przez GPS 
mogliśmy 
tego dokonać 
zapewniając 
większą 
przepustowość 
na bardzo 
ograniczonym 
obszarze”. 

- Krzysztof Jasek, właściciel 
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Efekty
– Z punktami dostępowymi ePMP w każdym przypadku odnotowywaliśmy lepsze wyniki 
– mówi Krzysztof. – Było to widoczne w statystykach przepustowości, a klienci zauważyli 
większą prędkość łącza. Klienci biznesowi informowali nas telefonicznie, że różnica jest 
doskonale widoczna nawet przy zwykłej pracy na komputerze. Utrzymującą się lepszą 
wydajność sieci jako pierwsi zauważyli klienci domowi wykorzystujący nasze łącza do gier.

Uzyskane wyniki pozwoliły na dodawanie kolejnych klientów do sieci ePMP. Z czasem 
migracja ze starej technologii na ePMP czeka także klientów w pozostałych powiatach. – 
Dzięki technologii ePMP mamy sieć o lepszej jakości usługi i większej stabilności, dzięki 
czemu możemy oferować usługi na nieosiągalnym wcześniej poziomie – komentuje 

Krzysztof.

Krzysztof zapewnia klientom to, czego potrzebują – ma to szczególne znaczenie, gdy 
firmuje się spółkę własnym nazwiskiem. – Nie wolno spoczywać na laurach ani bać się 
nowości, szczególnie w branży technologicznej. Trzeba być na bieżąco. Zaczynaliśmy 
z dominującą w tamtym okresie technologią, ale w pewnym momencie dotarliśmy do 
ściany i dalszy rozwój był niemożliwy. Okazało się, że technologia ePMP umożliwia nam 

ciągły wzrost i podłączanie nowych klientów, a także lepszą jakość usług.
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Dostawca usług IT dla biznesu związanych 
ze sprzętem i oprogramowaniem, w tym 
planowania, zarządzania i zaopatrzenia 
biur. W 2005 roku działalność została 
poszerzona o dostęp do Internetu, 
telefonię cyfrową VoIP i transmisję 
danych.

Klienci:

•	 Firmy

•	 Domowi	użytkownicy	Internetu

Dlaczego KAJA Komputer 
korzysta z urządzeń 
Cambium Networks

•	 Szersze pasmo – pozwala wyjść 
naprzeciw klientom oczekującym większej 
prędkości i większego wyboru usług.

•	 Wyższa jakość usług – gdy do sieci 
dołączają nowi klienci, jakość usługi 
powinna pozostać na tym samym 
poziomie.

•	 Bogatsza oferta – oferta usług 
premium, jakiej potrzebują klienci.

Punkt dostępowy ePMP.

Nowa oferta usług KAJA Komputer
Użytkownicy biznesowi 20 Mbps pobieranie / 20 Mbps wysyłanie

Użytkownicy domowi 8 Mbps pobieranie / 1 Mbps wysyłanie

Rozwiązania ePMP
Częstotliwość 2.4 GHz, 5 GHz

Przepustowość 200 Mbps

Synchronizacja Synchronizacja przez GPS

Quality of Service wielopoziomowa priorytetyzacja ruchu

Obłożenie AP-ów 120 abonentów na AP

Punkty dostępowe ePMP oplatają miasto.


