Akıllı HotSpot
ve LOG Çözümleri
WiPublic HOTSPOT
WiPublic Kolaydır, Hızlıdır, Etkindir...
● WiPublic HotSpot, işletmeler için birden fazla doğrulama seçeneğinin bir arada sunulduğu HotSpot ve LOG çözümüdür.
● 5651 nolu yasa ile uyumludur.
● Ağırlıklı uygulama alanları arasında restoranlar, kafeler, oteller, toplantı ve konferans salonları, fuar alanları, eğitim
kurumları, belediyeler, bekleme salonları açık ve kapalı alanlar sayılabilir.
● WiPublic HotSpot ile dilediğiniz farklı kimlik doğrulama seçeneklerini bir arada kullanabilir; kullanıcı karşılama
sayfasında da firma logosu ve arka planı özelleştirebilirsiniz.

Doğrulama Seçeneklerimizden Bazıları;
Akıllı Tanıma
● WiPublic HotSpot ile bir kere internet erişimi
sağladıktan sonraki gelişlerinizde sizi otomatik
olarak tanır ve sedece onay vermeniz halinde
internet erişimini otomatik olarak sağlar.

SMS ile Parola Al
● Kullanıcının cep telefonuna gelen parola ile
internet erişimi sağlanır.
● SMS desteği farklı SMS sağlayıcılarının üretmiş
olduğu API'leri destekleyebilir.

Ücretsiz Arama ile Bağlan
● Kullanıcılar ekranda gördükleri numaralardan birini ücretsiz olarak ararlar.
● Sonrasında telefonları ile arama yaptıkları numaralarını ister taşınabilir bilgisayarlarından ister mobil
telefonlarından girerek ücretsiz doğrulama yapabilirler.
SMS At Ve Bağlan
● Kullanıcının kendi ücretli/ücretsiz SMS
hesabından SMS yollarayak kendini
doğrulaması sağlanır.

TC No ile Bağlan
● Kullanıcı TC kimlik bilgilerini girerek internet
erişimi sağlayabilir. TC kimlik bilgileri doğrulama
işlemi www.nvi.gov.tr adresinden yapılır.
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Sosyal Medya ile Bağlan
● Sosyal medya hesabına ait kullanıcı adı ve parola ile internet erişimi sağlanabilir.
● Sosyal Medya hesabı ile kullanıcı doğrulama seçeneğinde isteğe bağlı olarak SMS
opsiyonu eklenebilir.

LDAP / Active Directory
● LDAP / Active Directory entegrasyonunu içerir.
● Kurum çalışanlarına farklı hız, kota ve çalışma zamanı tanımlamaları farklı
koşullarda internet erişimleri sağlayabilir.

Buranın Üyesiyim
● Veritabanı ile Üye Misafir entegrasyonunu içerir.
● Bu destek ile veritabanında üyelik bilgileri bulunan misafir kullanıcılar için sınırlı
süreli internet verilmesi gibi seçenekleri içerir. (Üyeler için üretilmiş üyelik
kartlarının sorgulanması, oteller vb.)

Etkinlik Kodu ile Bağlan
● Etkinlik/Konferans salonlarında sınırlı etkinlik kodu oluşturarak yalnızca o etkinlik
salonundaki katılımcılara internet verilmesi sağlanabilir.
● Her bir etkinlik alanına özel kod oluşturarak, katılımcıların kendi etkinlik bölgesine
özel mesaj verilebilir.

Diğer WiPublic HotSpot Özellikleri:
Yukarıda sayılan özelliklere ek olarak;
● Kullanıcılara gezintileri sırasında peryodik olarak reklam ve duyurular gösterilebilir.
● Yabancı kullanıcılar için doğrulama ekranlarında Türkçe dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca ve Rusça
desteği sunar.
● Bağlantı seçeneklerine özel indirme/yükleme hızı ve toplam indirme/yükleme kotaları belirlenebilir.
● Çalışma saatleri belirlenerek yalnızca istenilen zamanlarda internet hizmeti sunulması sağlanabilir.
● Görevlendirilmiş yetkili personel tarafından KYS (Kimlik Yönetim Sistemi) paneli ile istenildiğinde hesapların eklenmesi
düzenlenmesi ve silinmesi ile raporların alınması sağlanabilir.
● İnternet hizmetinin saat süresi veya kredi süresine göre verilmesini sağlayabilir. Bu şekilde internet zamanın belirli bir
diliminde kesileceği gibi kullanıcıya tanımlı olan zaman, kişi kullandıkça (kontör) hesabından düşmesi sağlanabilir.
● Kullanıcı şifre hatırlatma sistemi e-posta desteğini içerir.
● Kredili yurtlar kurumu şartlarına göre yurtlar için saat kredili internet verilmesini destekler.
● Bir internet erişim şifresi ile yalnızca bir istemcinin internet alabildiği gibi birden fazla istemcinin internet alabilmesi
gibi seçenekleri içerir.
● Gelişmiş raporlama özelliklerine ek olarak 5651 nolu yasa kapsamına göre kayıt altına alınabilir ve bu kayıtların
sisteminize otomatik olarak yedeklenmesi sağlanabilir.
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