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Điểm truy cập
Wifi

Nội dung cục
bộ

Cổng thông tin nội bộ và điểm truy cập Wifi 4G/LTE

Wi-Fi + 3G chuẩn công nghiệp
802.11b/g/n, băng thông 300Mbps

Cổng thông tin Web định hướng
Người dùng sẽ được tự động chuyển tới một trang web của nhà cung cấp

Dễ dàng tùy chỉnh trang quảng cáo
Quảng cáo trả tiền/chương trình khuyến mại/sự kiện

InPortal3012 – USA
Dòng sản phẩm cao cấp
đến từ Mỹ

Công nghệ điện toán đám mây
Quản lý truy cập, nội dung trang quảng cáo,…

Nguyên lý hoạt động

Điện thoại thông
minh/máy tính bảng

Giới thiệu
thương hiệu
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mãi
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Quà tặng

Free Wifi!

Yêu cầu đăng
nhập

Điểm kết nối wifi cho điện thoại thông minh hay máy tính bảng. Người dùng sẽ được đẩy đến một
trang đăng nhập, tại đây họ có thể xem các thông tin về quảng cáo, chương trình khuyến mại hay sản
phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp và truy cập video, nhạc nội bộ. Để truy cập internet, chỉ cần kích vào
một nút trên giao diện trang web.
Giả sử có một người dùng truy cập vào dịch vụ wifi miễn phí trên ôtô, sau khi kết nối xong, một
popup sẽ tự bật ra và hiển thị một trang web quảng cáo của doanh nghiệp. Người dùng sẽ phải
tương tác với trang quảng cáo để có quyền truy cập wifi miễn phí. Tương tác ở đây có thể là click,
xem hết đoạn nội dung nào đó hoặc sau một khoảng thời gian…

Tính năng sản phẩm
•

Dòng sản phẩm sản xuất theo tiêu chuẩn công nghiệp, hoạt động ổn định 24/24

•

Thương hiệu USA

•

Chịu va đập, chịu rung lắc, chịu nhiệt độ khắc nghiệt, chống sốc điện (12V – 48V DC)

•

Cổng thông tin web mạnh mẽ, chuyên nghiệp, chịu tải cực cao (80 user)

•

Tích hợp tính năng quảng cáo qua di động: người dùng sẽ được xem trang quảng cáo trước khi
sử dụng internet

•

Hỗ trợ tính năng SIM3G (21Mbps/5.76Mbps) chuyên dụng cho internet di động

•

Cho phép kết nối ADSL/FTTH khi cần thiết

•

Hỗ trợ thẻ nhớ lưu trữ & truy cập tập tin nội bộ không cần internet

•

Xây dựng trang đăng nhập/quảng cáo dễ dàng và nhanh chóng qua đám mây

•

Cập nhật thiết bị tại chỗ hoặc qua web

•

Chuẩn wifi 802.11 b/g/n/ac băng thông 300Mbps, tự động cân bằng băng thông

•

Cấu hình và quản lý hàng ngàn thiết bị từ xa qua nền web

•

Hạn chế thời gian truy cập mạng (yêu cầu đăng nhập lại sau khoảng thời gian đặt trước)

•

Thiết lập danh sách trang web ưu tiên, trang web hạn chế (WhiteList & BlackList)

•

Chức năng Firewall bảo vệ khỏi các cuộc tấn công mạng

Ứng dụng

WiFi marketing chuẩn công nghiệp cao cấp chuyên dụng cho ô tô, xe khách, tàu
thuyền... các doanh nghiệp kinh doanh vận tải có thể ứng dụng sản phẩm trong
việc vừa cung cấp wifi miễn phí cho khách hàng, vừa có thể quảng bá dịch vụ
của mình trên thiết bị di động của họ.

Tùy biến trang chủ WiFi về các thông tin, quảng
cáo, khuyến mại đặc biệt…

Free WiFi on Bus

Ưu đãi:
 Tặng một tháng miễn phí sử dụng 30GB dung lượng 3G tốc độ cao khi mua sản
phẩm. Sau khi hết 30GB sẽ được sử dụng miễn phí dịch vụ ở tốc độ chậm hơn
trong tháng đó.
 Hỗ trợ gói cước 210.000/tháng có ngay 30GB dung lượng 3G tốc độ cao (tương
đương 1Gb/ngày). Hết 30GB sẽ sử dụng miễn phí ở tốc độ chậm.

ĐẶC BIỆT

Sử dụng khe cắm SIM trực
tiếp, chắc chắn, không
dùng cổng USB như những
sản phẩm khác => tiết kiệm
thiết bị, đảm bảo tiếp xúc
luôn tốt nhất

Tính năng Dual SIM cho
phép sử dụng nhiều nhà
mạng, nhiều gói cước khác
nhau => đa dạng hóa dịch
vụ theo nhu cầu

Thiết lập chế độ SIM ưu
tiên, tự động chuyển đổi
SIM1 - SIM2 khi mất sóng
=> đảm bảo internet luôn
sẵn sàng

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Đơn vị phân phối sản phẩm và dịch vụ tại Việt Nam

