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WiFi Hotspot v oblaku

Brezžičen dostop preko mobilnih naprav je najhitreje rastoč način dostopanja do spleta. Uporaba
mobilnih naprav - mobilnih telefonov in tablic se povečuje iz leta v leto, zato je potrebno uporabniku
ponuditi prijazno in enostavno uporabo brezžičnega omrežja, hkrati pa ponudniku interneta omogočiti
monetizacijo dostopa.
Uporabite brezžična omrežja za gradnjo svoje prepoznavnosti, za
promocijo storitev in produktov svojih ter partnerskih podjetij.

Predvidoma se bo
število pametnih
telefonov po svetu do
leta 2017 dvignilo na
2,5 milijarde.
www.emarketer.com

Brezžične dostopne točke priključimo na poljubnih objektih, lokacijah in javnih prostorih.
Namestitev točk je enostavna, potrebujejo samo elektriko in omrežni kabel. Ko se dostopne
točke prijavijo v oblak, imate vpogled na lokacije kjer delujejo in na povezane uporabnike
na njih. Za prijavo uporabnikov v brezžično omrežje lahko izbirate med paleto možnosti,
odvisno od vaših ciljev in potreb.

upravljalski vmesnik

1.

Omogočite brezplačen dostop, npr. 1 uro na dan vsem.

2.

Uporabnik kupi kupon na recepciji, ga dobi brezplačno
poleg kave v kavarni – lahko tudi prijava s QR kodo.

3.

Uporabnik vpiše svoj e-poštni naslov ter dovoli, da mu
pošiljate reklamni material – ciljan e-poštni marketing

4.

Uporabnik dobi brezplačen dostop z ogledom lastnega
ali najetega oglasa partnerja preko ciljanih imen SSID
omrežij.

5.

Kombinacij zgoraj naštetih načinov ali kaj povsem
vašega ..

Oglaševanje preko imen brezžičnih omrežij – SSID oglaševanje.
Uporabnik izbira med več brezžičnimi omrežji. Za vsakim omrežjem se skriva oglas, ki si ga uporabnik ogleda
pred prijavo na internet. Imena brezžičnih omrežij in lokacije urejate v upravljalskem vmesniku v oblaku. Na enem
mestu spremljate priljubljenost vsebin in oglasov pod SSID imeni omrežij ter imate popolno statistiko in nadzor
nad uporabniki, pasovno širino, obiskanostjo brezžičnih točk...

Slikovni oglas

Imena brezžičnih
omrežij na eni
dostopni točki

Anketa

Video oglas

Spletna stran

Ime brezžičnega omrežja ima lastno
oglasno sporočilo

Veste vse ...

analitika je močno orodje.
Lahko združujete, analizirate in ustvarite poročila,
ki temeljijo na podatkih zbranih preko omrežja
Wi-Fi. Na voljo je velika količina informacij.
info value

Med njimi so prijava uporabnikov, čas prisotnosti,
kolikokrat se prijavijo, katere naprave uporabljajo,
število prikazov in klikov posameznih oglasov, itd.
Vedenjski vzorci spletnih uporabnikov, v skladu
z vašimi potrebami in zahtevami, zagotavljajo
uporabne podatke za izvajanje učinkovitih ciljno
usmerjenih marketinških akcij.
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Varnost
Sistem vzpostavi zakonsko določen nadzor nad uporabniki v
brezžičnem omrežju:
•
•
•
•
•
•

Odprt, a še vedno nadzorovan dostop do svetovnega spleta.
Dostop s sistemom avtentikacije.
Regulacija časa dostopa in prenosa podatkov uporabnika.
Beleženje aktivnosti prometa.
Možnost blokiranja vsebin.
Ločevanje prometa med lokalnim omrežjem in hotspot uporabniki.

Sistem deluje v skladu z evropsko zakonodajo in zakonodajo posamezne
države.

Sistem vzpostavi
zakonsko
določen nadzor
nad uporabniki v
brezžičnem omrežju:

http://hotspot.streznik.org
info@gajba.net
+386 31 262 535

