
Soluções de Hotspot WiFi 
para cafés

Oferecer Internet em cafés costumava ser um negócio apenas para pessoas muito 
técnicas. Agora, qualquer pessoa pode iniciar um negócio oferencendo Internet 
rapidamente com uma despesa mínima, instalando um gateway Guest Internet. O 
gateway gerencia todos os aspectos do negócio, incluindo cobrança de clientes.

Vários controles são essenciais para o funcionamento de um café que oferece Internet. 
Se os usuários estão conectando seus próprios computadores de forma sem fio (WiFi), 
é importante que softwares de compartilhamento de arquivos peer-to-peer (P2P) seja 
bloqueado para garantir que o café não seja responsável por violação de direitos 
autorais. Também é necessário regular as velocidades de dados para compartilhar o 
recurso entre todos os usuários. Dependendo da política de uso, o filtro de conteúdo 
também pode ser aplicada.

Duas opções estão disponíveis para cobrar aos clientes: podem pagar com 
cartão de crédito/débito ou comprar um ticket do balcão.

Use o recurso de cobrança por cartão de crédito/débito do gateway para fornecer 
acesso regulado gratuito ou acesso pago e sem controles de velocidade para até dez 
limites de tempo. As cobranças são feitas usando o serviço de processamento de 
cartão de crédito/débito do PayPal®.

Quando os clientes querem pagar em dinheiro, o café pode dar um ticket com um 
código de acesso usando a impressora de tickets GIS-TP1. A impressora de tickets 
gera o código de acesso para clientes e registra cada transação.
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Opção 1
GIS-R4
• Gateway para instalações que requerem poucos pontos de acesso wireless
• Até 50 usuários simultâneos com computadores portáteis e smartphones
• Throughput de 75 Mb/s
• Opções de cobrança de cartão de crédito e bloqueio P2P

Opção 2
GIS-R6
• Gateway para instalações maiores que requerem múltiplos pontos de acesso wireless
• Até 100 usuários simultâneos com computadores portáteis e smartphones
• Throughput de 100 Mb/s
• Opções de cobrança de cartão de crédito e bloqueio P2P

GIS-TP1
• Impressora de tickets que é usada com qualquer gateway GIS
• Impressão de códigos de acesso sob demanda para os usuários
• Imprima até 10 durações de código diferentes

Nós fabricamos uma gama de produtos de Hotspot que oferecem preço / desempenho exato para qualquer tipo de negócio que ofereça 
Internet. Você tem requisitos especiais para o seu Hotspot? Nossa equipe de suporte técnico ficará feliz em ajudá-lo com uma solução que 
atenda aos seus requisitos. Também podemos fornecer um serviço de página de login personalizado com base no seu site. Consulte o 
nosso site: www.guest-internet.com para obter as folhas de dados e o manual dos produtos.


