PRO
GIS-R80

Hotspot gateway para
throughput de até 4x400 Mb/s
Internet Hotspot Gateway de baixo custo
Sistema cloud para monitoramento e
gerenciamento
Plug and play: assistente de instalação simples
Página de login totalmente personalizável
Acesso gratuito à Internet após aceitar os
termos e condições personalizados
Controle de acesso à Internet usando códigos;
cobrar ou oferecer acesso gratuito
Acesso via Paypal® ou cartão de crédito
Acesso usando mídias sociais (Facebook ™)
Relatórios para monitorar o uso
Firewall para proteger seu negócio e clientes
Firewall para conformidade com o PCI DSS
Conﬁguração remota
Controle de bandwidth (QoS): aplica limite
de velocidade aos usuários
Filtro de URL, IP e MAC
Filtro de conteúdo
Internet

Internet

Bloquear o acesso após o horário comercial
Router

Monitoramento de falhas em pontos de acesso

Router
GIS-R80

API para gerenciamento e aplicativos de PoS
Conﬁguração de backup e restauração

Acesso remoto
ao Cloud

Ponto(s) de acesso
wireless

Dispositivos wireless

www.guest-internet.com

Dispositivo
com ﬁo

Login de usuários

Página de login personalizada

Gerenciamento Cloud

Crie páginas de login personalizadas
para aumentar a visibilidade da
marca e oferecer promoções

Gerencie usuários, códigos e conﬁgrações
remotamente de qualquer lugar

Facebook™
Termos e condições
Códigos
E-mail
PayPal®/Cartão
de crédito

Conﬁguração

Gerador de Código

Funções Avançadas

O assistente de conﬁguração é um
processo de 6 passos concluído
após a instalação

Os códigos de acesso são gerados e
gerenciados pela interface "admin"

Funções exclusivas para lhe dar
controle sobre sua rede e usuários

GIS-R80 Especiﬁcações Técnicas
Características do Gateway

API para interface de PoS

Integração PoS para vender, criar, excluir,
Gerenciamento Cloud (opcional)
Plug and play com assistente de conﬁguração
visualizar e gerenciar códigos de acesso
Firewall bloqueia o acesso da LAN à WAN
por meio de HTTP
Conﬁguração local e remota
Filtro de conteúdo com OpenDNS
Ethernet
Controle de velocidade de download/upload
WAN1-WAN4: RJ-45 10/100/1000
Endereços IP e MAC permitidos
LAN1-LAN4: RJ-45 10/100/1000
Acesso gratuito e controlado à Internet
Calendário para deﬁnir disponibilidade
Monitoramento de falhas no ponto de acesso Operação
Redirecionamento de portas para acesso
Equipamento de qualidade comercial
remoto aos pontos de acesso
adequado para instalação em qualquer
Login com Facebook e E-mail para coleta de
ambiente não industrial
dados
WAN quadrupla com load balance e failover
Dimensões e Potência
Autenticação
Não há limite para o número de usuários
Throughput: até 4x400Mb/s
Banco de dados de código de acesso: 10000

44cm x 26cm x 4.5cm
12v 110v/220v (1.25A)

Garantia
1 ano
Opções de página de login
Código de login único
Compra de código com PayPal ou cartão de
crédito/débito
Login com Facebook
Login com E-mail para coleta de dados
Login com aviso legal
Acesso aberto
Personalização
Branding personalizado com gerador de
página de login
Upload de imagem de fundo personalizada
Personalização completa da página de login
com HTML e CSS. Upload feito pela interface
"admin"
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