
Soluções Hotspot WiFi 
para sala de espera de 

clínicas médicas e 
odontológicas

Está se tornando comum as clínicas odontológicas e médicas oferecerem Internet WiFi 
em salas de espera, para pacientes que trazem seus iPhones, iPads, laptops, netbooks
e Blackberries.

Nossos produtos fornecem uma solução simples, porém extremamente segura para 
qualquer clínica que deseje oferecer Internet para pacientes. Os riscos de roubo de 
dados e compartilhadores de arquivos ilegais são eliminados.

Personalize o seu Hotspot WiFi criando uma página de login vinculada ao site da clínica
para anunciar serviços e promoções.

Um hotspot WiFi pode colocar sua clínica em risco. Proteja informações 
confidenciais de hackers.
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Bloqueio de downloads ilegais de P2P para evitar 
processos judiciais de desconexão no serviço de Internet

Firewall compatível com PCI: protege os computadores 
da empresa de roubo de dados

Bloqueio de vírus e trojan que elimina os problemas de 
desempenho da rede

Rastrear o uso individual da rede e banir/restabelecer 
usuários abusivos

Segurança

Controle de acesso: gerar códigos de acesso com muitas 
opções de duração e controle

Filtro de conteúdo: bloqueio de sites adultos para um 
serviço favorável à família

Controle de velocidade: evite o consumo abusivo de seu 
bandwidth
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CLÍNICAS PEQUENAS
GIS-R4
• Gateway para clínicas 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

CLÍNICAS GRANDES
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

HOSPITAIS
GIS-R40
• Fornece um serviço de Internet de alto desempenho para pacientes e visitantes 
• Até 1000 usuários simultâneos com computadores portáteis e smartphones
• WAN quadruplo com throughput de 300 Mb/s, com balanceamento de carga  e failover para 

alta confiabilidade
• Opções de cobrança de cartão de crédito e bloqueio P2P

Nós fabricamos uma gama de produtos de Internet Hotspot que oferecem preço / desempenho exato para qualquer tipo de negócio que 
ofereça Internet. Você tem requisitos especiais para o seu Internet 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.


