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Zagotovite učinkovitejši in bolj prilagodljiv
dostop do interneta za svoje goste s svojo lastno
internetno vročo točko (Internet Hotspot)
PRILAGODLJIVO
IAC-BOX nudi podjetjem
vseh velikosti, kot so
hoteli, bolnice, letališča
ipd. priložnost, da
ponudijo svojim strankam
enostaven, varen in
razumljiv širokopasovni
dostop do interneta. Ta
storitev se lahko zaračuna
na različne načine, hkrati
pa je integracija v že
obstoječo infrastrukturo
izjemno preprosta.

UPORABNIKU PRIJAZNO
Administracija IAC-BOX
je enostavna s pomočjo
priročnega večjezičnega
spletnega vmeesnika.
Plačevanja poteka bodisi z
boni (Voucher) ali neposredno preko PMS sistema.
Prva stran je na voljo v
številnih jezikih in vključuje
pogoje uporabe.

Lastnosti
Individualno uravnavanje pasovne širine
Določitev različnih pasovnih širin za različne uporabnike
Individualno zaračunavanje storitev
Obračunavanje na uro, datum, obseg podatkov, pasovno
širino ali brezplačna uporaba
Hišno gostovanje
Omogoča uporabo interneta v sobi in na javnih površinah,
brez dodatnih stroškov
Plug&Play
Brez konfiguriranja ali namestitve programske opreme na
odjemalcih
Podpora za privatni VLAN
Različno zaračunavanje in omejitve pasovne širine na VLAN
Standardna strojna oprema
Podpira standardno PC strojno opremo (npr. HP, FSC, Dell)
Operacijski sistem in aplikacija
Vsebuje operacijski sistem Linux in programsko opremo za
zaračunavanje vključno s CD instalaterjem
HTTP filter za spletne vsebine
Možnost prepovedi neprimernih spletnih strani, kot so
pornografija ali nasilne vsebine
Shranjevanje podatkov
Shranjevanje podatkov poteka v skladu z zakonodajo o
hrambi podatkov v EU (2006/24/EG)
PMS vmesniki
Povezava s številnimi PMS sistemi
Časovno določeno izvajanje varnostne kopije
Samodejna priprava varnostne kopije
Samodejno posodabljanje
Ohranja vaš sistem v koraku s časom
Preprosta integracija
Enostavna vključitev v obstoječa omrežja
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PREGLED OSNOVNIH LASTNOSTI

Administracija

Varnost

Večjezična administracija preko spletnega brskalnika
(angleški, nemški, italijanski, francoski jezik)
Večjezična začetna stran (19 jezikov), vključno z
navedenimi pogoji uporabe
Različni načini obračunavanja (čas, datum, obseg
podatkov, pasovna širina, VLAN)
Obračunavanje, ki temelji na času (porabljen čas) ali na
pavšalu (strošek po količini)
Predplačniški sistem plačevanja ali plačilo po opravljeni
storitvi
Podrobna statistika prihodkov vključno z možnostjo izvoza
podatkov (CSV datoteka)
Administracija vseh uporabnikov, vključno s trenutnim
stanjem
Stalni nadzor stroškov strank
Samodejno posodabljanje
Samodejno izdelovanje varnostnih kopij
Prosto dostopne spletne strani

Resnični Plug & Play priklop

Podpora za privatni VLAN (soba / izolacija vrat)
Integrirana požarna pregrada z upoštevanjem vseh stanj
vključno z vrati in MAC filtrom
Preusmeritev vrat (DNAT) za dostop do končnih naprav
Napreden HTTP filter za vsebine
SMTP Proxy (relejni gostitelj / avtentikacija)
Napredno beleženje vseh pomembnih dogodkov vključno z
izvozom podatkov (CSV datoteka)
Skladno z EU zakonodajo o hrambi podatkov (2006/24/EG)

Moduli
Omejitve pasovne širine na uporabnika
Številni PMS vmesniki (npr. Micros Fidelio, Protel)
Lasten odprti PMS vmesnik
Naprave za samodejno prijavljanje za neomejen dostop do
interneta
Prilagajanje začetne strani
Povezava do ENMS - Centralne storitve (ENMS)

Tiskanje listkov s podatki za dostop

IAC-BOX popolni Plug&Play sistem
Brez konfiguriranja ali namestitve programske opreme na
odjemalcih
Podpira vse običajne VPN povezave (npr. IPSec, SSL)
Samodejno zaznavanje Proxy strežnikov

Pisarniški tiskalnik (A5)
PMS vmesnik
Paketno kreiranje (CSV datoteka)
Tiskalnik listkov s podatki za dostop
Kreditna kartica

ZAHTEVE ZA STROJNO OPREMO
do 50 sočasnih uporabnikov

več kot 50 sočasnih uporabnikov

Procesor (x86)

vsaj 800 MHz

vsaj 2 GHz

Delovni spomin

vsaj 512 MB

vsaj 1 GB

Trdi disk (SATA, SAS, IDE, SCSI)

vsaj 40 GB

vsaj 40 GB

Omrežni vmesnik
(npr. Intel, 3Com, Realtek)

2 x PCI Ethernet omrežni vmesnik - 100/1000

2 x PCI Ethernet omrežni vmesnik - 100/1000

Seznam certificirane strojne opreme se nahaja na: http://www.iacbox.com/hardware

Kontakt

Zastopnik za področje Slovenije

LSC - Linux SOLUTION Center | Bruggfeldstrasse 5
A - 6500 Landeck | Austria
T: +43 5442 62877 0 | F: +43 5442 62877 500
sales@iacbox.com | www.IACBOX.COM

PSE poslovne komunikacije d.o.o. | Letališka 32b
SI - 1000 Ljubljana | Slovenija
T: +386 1 5466 500 | F: +386 1 5466 508
info@pse.si | www.pse.si
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Število uporabnikov

