Brussel, 28 augustus 2012

Belfius biedt gratis WIFI aan in zijn bankkantoren
Belfius heeft een overeenkomst met Belgacom getekend om WIFI ter beschikking te stellen
van de bezoekers in zijn grote en middelgrote bankkantoren. Belfius is hiermee de eerste
Belgische bank die een dergelijke gratis service aanbiedt aan de bezoekers van haar
kantoren. Belfius speelt hiermee in op de exponentiële groei van smartphones en tablets
en wil bijdragen tot de ontplooiing van een netwerk gratis WIFI-hotspots. Op die manier
kunnen bezoekers voortaan in de grote en middelgrote Belfius-kantoren gratis surfen en
indien gewenst kennis maken met de Belfius apps (Belfius Travel, Belfius Direct Mobile).
De populariteit van smartphones en tabletcomputers blijft met de dag toenemen. Studies1 wijzen
uit dat meer dan 40% van de mobiele telefoontoestellen die vandaag in België verkocht worden,
smartphones zijn. In het eerste kwartaal werd zelfs een verdriedubbeling genoteerd van de
verkopen van tablets en als de huidige trend zich voortzet zullen er over het hele jaar in ons land
meer dan een half miljoen tabletcomputers over de toonbank gaan.
Om tegemoet te komen aan de vraag van tablet- en smartphonegebruikers om overal draadloos en liefst gratis - te kunnen surfen besliste Belfius zijn grote en middelgrote bankkantoren met
WIFI uit te rusten. Via de installatie van WIFI in de kantoren wenst Belfius tevens de bezoekers
van de kantoren te laten kennismaken met de mobiele apps (travel app, Belfius Direct Mobile) en
zodoende het gebruik hiervan verder te stimuleren.
Vanaf vandaag 28 augustus wordt toegang tot internet gratis aangeboden in tien Belfius-kantoren
gespreid over heel het land :
- Brussel, Daillyplein 5 A
- Brussel, Stefaniaplein 8
- Genk, Fruitmarkt 7
- Gent, Koning Albertlaan 142
- Leuven, Brusselsestraat 2
- Liège, Rue des Mineurs 12
- Mechelen, Grote Markt 31
- Middelkerke, Kerkstraat 58
- Namur, Rue de Marchovelette 1
- Tournai, Rue Royale 105
In de komende weken worden nog andere kantoren uitgerust zodat deze service tegen eind
september in een honderdtal locaties aangeboden wordt en tegen eind december 2012 in alle
grote en middelgrote Belfius-kantoren. Op dat moment zullen tablet- en smartphonegebruikers
dus in meer dan 400 Belfius-kantoren draadloos en zonder te betalen kunnen surfen. In een
honderdtal kantoren zal trouwens niet alleen indoor maar ook outdoor wireless access voorzien
worden zodat de internetconnectie tot ongeveer 200 m rond het gebouw reikt.
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Deze gratis extra service wordt zowel aan Belfius-klanten als aan niet-klanten aangeboden. Om
veiligheidsredenen dient iedere gebruiker zich eerst vooraf te registreren. Deze verplichte
registratie is eenmalig en duurt maar enkele minuten. Na de registratie kan de gebruiker
onbeperkt surfen mits aanmelding via username en paswoord. Zowel het aanmelden als het
registreren gebeuren op een landingspagina waarop Belfius bannering en linken naar haar
homepage plaatst die vrij toegankelijk zijn.
Voor de concrete implementatie van dit project werkt Belfius samen met Belgacom en Zapfi.
Belgacom zorgt voor de connectiviteit en voor het projectmanagement, Zapfi zorgt voor het
registratieproces. Naast de meer dan 400 met WIFI-uitgeruste Belfius-kantoren zullen de
gebruikers ook gratis toegang krijgen tot de hotspots van Zapfi.
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