
Soluções de Hotspot WiFi 
para Residência Estudantil

Internet WiFi é indispensável para residências estudantis. No entanto, o serviço de 
Internet deve ser cuidadosamente gerenciado para evitar abusos.

WiFi é um recurso que tem que ser compartilhado por muitos estudantes e impor 
controles é a única maneira de garantir o uso justo.

Vários controles são essenciais para residências estudantis. É importante bloquear 
softwares de compartilhamento de arquivos peer-to-peer (P2P) para garantir que a 
gerencia das residências estudantis não seja responsável pela violação de direitos 
autorais. Também é necessário regular a velocidade de dados para compartilhar o 
recurso entre todos os alunos. Além disso, dependendo dos grupos etários, o filtro de 
conteúdo também pode ser aplicada para bloquear sites adultos.

Resolva o problema da demanda de bandwidth: ofereça Internet gratuita regulada
a uma velocidade lenta e cobre pelo acesso de alta velocidade.

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

A página de login informa aos alunos que a Internet gratuita é um serviço básico e a 
Internet de alta velocidade pode ser comprada clicando no link/botão.
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REPÚBLICA ESTUDANTIL
GIS-R4
• Gateway para instalações que requerem um ou mais pontos de acesso wireless

• Até 50 usuários simultâneos com computadores portáteis e smartphones
• Throughput de 75 Mb/s
• Opções de cobrança por cartão de crédito e bloqueio P2P

PRÉDIO RESIDENCIAL UNIVERSITÁRIO
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

ALOJAMENTO ESTUDANTIL
GIS-R40
• Fornece um serviço de Internet de alto desempenho

• 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 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.


