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Brezžični dostop do interneta.
Da, vendar premišljeno ...
• Po statistiki vsak tretji gost nosi s seboj prenosni računalnik,
tablični računalnik ali pa je uporabnik pametnega telefona.
• Skoraj 70 odstotkov tujih poslovnežev in turistov preferira
ponudnike, ki imajo WLAN ali omogočajo dostop do interneta zaradi visokih stroškov Roaminga.

FREE

HOT-SPOT
Ali imajo vaši gostje brezplačen
dostop do interneta?

• V poslovnem hotelirstvu je dostop do interneta ali WLAN že
zdavnaj postal standard. V gastronomiji in gostinstvu pa takšna ponudba postaja nujna.
• Ne glede na lokacijo prinaša ponudba dostopa do interneta
ali WLAN v gastronomiji to, da se gostje zadržujejo dlje, kar
ima za posledico povečanje prometa.
• Ste vedeli, da lahko vašim gostom omejite prenos podatkov
tako iz časovnega kot iz količinskega vidika in tako preprečite
morebitne zlorabe, za katere ste kot ponudnik odgovorni Vi.
• Prav tako lahko omejite dostop brskanja po nelegalnih straneh ali prenosa nelegalnih podatkov v Vašem omrežju.
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Glavne značilnosti in tehnični podatki:
Wi-fi HotSpot Server HS-3CPW
• Integrirani DSL router
• Integrirani dual band WLAN accesspoint
• Integririrana funkcija za vsiljeni portal (hotspot)
• Integrirana funkcija za geslo s časovno omejeno
uporabo (voucher)
• 1 x 10/100Mbps UTP izhod za lokalno mrežo (LAN)
• IEEE 802.11a/b/g standard (2,4GHz)
• eXtended Range XRTM tehnologija
• Wi-Fi konformnost
• M0n0wall Open Source Software z vgrajenim web
strežnikom za učinkovito in enostavno upravljanje
s sistemom
• CE in EMC konformnost
• Robusten mini format brez gibljivih vgrdnih delov
• Nizka energetska poraba
• Velikost (dolžina x širina x višina, brez antene):
165 x 162 x 28 mm
• Teža: 416g
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Kdo odgovarja za vsebine

do katerih dostopajo vaši gostje?

Wi-Fi Hotspot server

Hotspot je odličen način, da vašim gostom zagotovite dostop do interneta. Ta dodatna storitev bo pritegnila obiskovalce in jih spodbudila k daljšemu bivanju in s tem k
večji potrošnji. Obiskovalci, ki se zadržujejo v vaših prostorih dlje časa, bodo v restavraciji porabili več za hrano in pijačo.
Brezžična dostopna točka - investicija, ki se povrne v nekaj mesecih!
Za brezžično točko ne potrebujete najema nove širokopasovne povezave, ampak lahko uporabite obstoječo. Bistveno je, da usmerjevalnik priključimo na obstoječe omrežje in na usmerjevalniku nastavimo maksimalno pasovno širino.
Guest Networking - mrežni WiFi dostop za Vaše goste
Postopek dodeljevanja pravic je izredno preprost in ga lahko upravlja tudi osebje brez
večjega tehničnega znanja.
Ustavarjanje kupona za dostop
Postopek ustvarjanja kupona za gostujoč dostop poteka v spletni aplikaciji. Preko preprostih
menijev vnesemo potrebne podatke o gostu,
nastavimo željeni čas dostopa in ustvarimo kupon za prijavo v splet.

Wi-Fi HotSpot Server HS-3CPW je
brezžični (WLAN) DSL router z integriranim hotspot in voucher delovanjem. Je
optimalna rešitev za postavitev WLAN
internetnih dostopov na različnih javnih
prostorih kot so hoteli, restavracije, kampi, letališča, železniške postaje, parki, trgi,
bencinske črpalke, sejmišča ipd., kjer
upravitelj, pogosto tudi proti plačilu, nudi
uporabnikom dostop do interneta.
Wi-Fi HotSpot Server HS-3CPW usmeri
uporabnika najprej na posebno »vsiljeno«
spletno stran (captive portal), kjer je potrebno vnesti geslo za prijavo in potrditi
strinjanje s pogoji za uporabo. Šele nato
se vzpostavi povezava z internetom.
Prijavno spletno stran je možno prilagajati individualnim zahtevam ponudnika.
Tako se lahko vanjo vnaša posebne informacije kot so pogoji uporabe, razna
obvestila, ponudbe, reklame ipd.

Upravljanje brezžičnega omrežja
Upravitelju omrežja je preko sistema dana možnost popolnega nadzora, spremljanja in po
potrebi odstranitev gostov iz sistema. Centralni
sistem lahko beleži podatke o nedovoljenih dostopih v posebno datoteko za kasnejšo analizo.

Centralni sistem kreira unikatni kupon za
dostop za vsakega posameznega gosta.
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Uporaba voucherjev (gesel s časovno
omejeno veljavnostjo) dovoljuje časovno omejen dostop do interneta. Po izteku dodeljenega časa se povezava prekine in je ponovno možna šele po vnosu
novega veljavnega voucherja.

