
Kits Hotspot Internet para 
Hotéis e Motéis

Todos os motéis e hotéis oferecem acesso à Internet Wi-Fi como parte de um pacote de 
serviços essenciais para os hóspedes.

Enquanto alguns hotéis e resorts luxuosos ainda cobram aos hóspedes extra pelo serviço de 
Internet, a maioria dos motéis e hotéis oferecem Internet Wi-Fi gratuita para que os hóspedes 
usem seus laptops, smartphones e tablets.

A maioria dos donos de motéis e hotéis oferecem Internet Wi-Fi gratuita, mas vêem o serviço 
como uma despesa inevitável. No entanto, ao instalar um gateway Guest Internet, a Internet 
pode se tornar uma vantagem comercial.

Os gateways Guest Internet impedem o abuso ao controlar a velocidade de dados e  filtro de 
conteúdo. Os controles de velocidade de dados garantem que o serviço seja compartilhado 
igualmente entre os hóspedes para eliminar reclamações sobre a  velocidade da Internet. 

A característica mais importante é a capacidade de bloquear downloads ilegais e impedir que 
os hóspedes compartilhem arquivos de música e vídeo protegidos por direitos autorais.

Proteja seu negócio dos perigos da Internet: impeça os hóspedes de compartilharem arquivos 
com direitos autorais para garantir que você não receba uma notificação DMCA e seu serviço 
de Internet seja desconectado. Muitos proprietários de motel e hotel já receberam avisos do 
DMCA porque um hóspede do hotel foi identificado compartilhando um arquivo protegido por 
direitos autorais.

Um gateway Guest Internet pode ser usado para bloquear sites ou bloquear categorias de 
sites. Você também pode aumentar as visualizações do site da empresa usando o recurso de 
página de login personalizado do Guest Internet.
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Até 50 quartos
GIS-R4
5 pontos de acesso wireless 
Switch de 8 portos 

50 a 100 quartos
GIS-R6 ou GIS-R10 (WAN Dupla)
8 pontos de acesso wireless
Switch de 16 portos

100 a 250 quartos
GIS-R20 (WAN Dupla)
15 pontos de acesso wireless
Switch de 24 portos

250 a 500 quartos
GIS-R40 (WAN quádrupla)
30 pontos de acesso wireless
Switch de 48 portos

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.

Kits Hotspot Internet para hotéis e motéis Guest Internet fabrica produtos 

de gateway de Internet que 

atendem as necessidades de 

desde um pequeno motel até um

grande resort.

Para instalações muito grandes 

ou cadeias hoteleiras, vários 

gateways podem ser instalados 

e gerenciados através do Cloud 

como um grande gateway virtual.

Nossos kits de hotel e motel 

oferecem uma abordagem muito 

econômica para instalar um novo

ponto de acesso ou restaurar 

uma instalação existente.


