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Instant Hotspot Series 
อุปกรณ์ส ำหรับใช้ควบคุมกำรใช้งำน และออกคูปองอินเตอร์เน็ต 
อุปกรณ์ส ำหรับควบคุมกำรใช้งำนอินเตอร์เนต็ในชุดที่เรำขำยมีหลำยตัว แต่จุดเด่นของทุกตัวคือลูกค้ำไม่จ ำเป็นต้องเอำอุปกรณ์ไป
ตั้งค่ำเพิ่มเติมอะไรอีก สำมำรถเอำไปต่อแล้วใช้งำนได้ทันที ซึ่งแตล่ะชุดมีรำยละเอียดดังนี้ 

1. Instant Hotspot 
2. Instant Social 
3. Instant Kiosk (Full) 
4. Instant Kiosk (ID) 
5. Instant Kiosk (Keypad) 
 

 
 

https://www.befirstnetwork.com/instant-hotspot/
https://www.befirstnetwork.com/instant-social-facebook-login/
https://www.befirstnetwork.com/instant-kiosk-full/
https://www.befirstnetwork.com/instant-kiosk-id/
https://www.befirstnetwork.com/instant-kiosk-keypad/
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1. Instant Hotspot 
 

 

 
 

 

 

อุปกรณ์ในชุดนี้ใช้ออกคูปองอินเตอร์เน็ตส ำหรับหอพัก อพำร์ทเม้นต์ คอนโด หรือโรงแรม 

• ออกคูปองได้ทั้งแบบ รำยชั่วโมง รำยวัน รำยเดือน หรือคูปองแบบไม่มีวันหมดอำยุส ำหรับผู้เช่ำระยะยำว 

• หน้ำจอล็อกอินผ่ำนเว็บ 

• คูปองแบบ QRCode สำมำรถล็อกอินผ่ำน QRCode reader ของ Line หรือโปรแกรมอื่น 

• ระบบออกคูปองแบบสุ่ม user/password มำตำมจ ำนวนใบท่ีต้องกำร สะดวกในกำรออกคูปองจ ำนวนมำก 

• จ ำกัดควำมเร็วเนต็ให้แต่ละ user 

• รองรับกำรส่งข้อมูลออกไปยังอุปกรณ์อื่นเพื่อเก็บข้อมลูกำรจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ตำมพรบ.คอมพิวเตอร์ ปี 2560 

• รำคำเริ่มต้น 3,900 บำท 
 

2. Instant Social 
 
 
 
 
 
 
 

อุปกรณ์ในชุดนี้ใช้ส ำหรบัควบคุมกำรเข้ำใช้งำนอินเตอร์เนต็ของลูกคำ้โดยใหลู้กค้ำล็อกอินผ่ำน Social Network อ ำนวย
ควำมสะดวกโดยลูกค้ำไมต่้องจ ำรหัสผ่ำน เหมำะส ำหหรับรำ้นกำแฟ ร้ำนอำหำร กำรประชุมสัมนำ หรอือ่ืนๆ ท่ีเป็นกำรให้บริกำร
ลูกค้ำฟรี นอกจำกน้ียังสำมำรถใสโ่ฆษณำเข้ำไปท่ีหนำ้ล็อกอินได้อีกด้วย 

• หน้ำจอล็อกอินด้วย Social Network เช่น Facebook, Twitter, Instagram และ LinkedIn 
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• เมนูล็อกอินด้วยรหสัผ่ำน เป็นทำงเลือกส ำหรับลูกค้ำท่ีไม่สะดวกใช้ social network 
• ปรับแต่งโฆษณำประชำสัมพันธ์ร้ำนค้ำได้ด้วยตัวเอง 
• รองรับกำรส่งข้อมูลออกไปยังอุปกรณ์อื่นเพื่อเก็บข้อมลูกำรจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ตำมพรบ.คอมพิวเตอร์ ปี 2560 
• รำคำเริ่มต้น 3,900 บำท 

 

3. Instant Kiosk (Full) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุปกรณ์ในชุดนี้ใช้ออกคูปองอินเตอร์เน็ตส ำหรับหอพัก อพำร์ทเม้นต์ คอนโด โรงแรม ท่ีต้องกำรระบบยืนยันตัวตนของผู้ซ้ือ 
เลือกแพ็คเกจ และปริ๊นคูปองโดยตรงได้ทันที ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์มำท ำงำนร่วมด้วยอีกต่อไป 

▪ ออกคูปองได้ทั้งแบบ รำยชั่วโมง รำยวัน รำยเดือน 
▪ หน้ำจอล็อกอินผ่ำนเว็บ 
▪ คูปองแบบ QRCode สำมำรถล็อกอินผ่ำน QRCode reader ของ Line หรือโปรแกรมอื่น 
▪ จ ำกัดควำมเร็วเนต็ให้แต่ละ user 
▪ รองรับกำรส่งข้อมูลออกไปยังอุปกรณ์อื่นเพื่อเก็บข้อมลูกำรจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ตำมพรบ.คอมพิวเตอร์ ปี 2560 
▪ ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชำชนเขำ้ระบบทันท ี
▪ เลือกแพ็คเกจและสั่งปร๊ินได้จำกแป้นตัวเลข (Numeric Pad) 
▪ พิมพ์คูปองได้ทันทีออกจำกเคร่ืองปร๊ินเตอร์ควำมร้อน (Thermal Printer) 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Instant Kiosk (ID) 
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อุปกรณ์ในชุดนี้ใช้ออกคูปองอินเตอร์เน็ตส ำหรับร้ำนกำแฟ ร้ำนอำหำร ที่ต้องกำรระบบยืนยนัตัวตนของผู้ซ้ือ และปริ๊นคูปอง
โดยตรงได้ทันท ีโดยมีกำรก ำหนดแพ็คเกจที่ใช้ได้ไวล้่วงหน้ำแล้ว ไมต่้องใช้คอมพิวเตอร์มำท ำงำนร่วมด้วยอีกต่อไป 

▪ คูปองรำย 2 ชั่วโมง ใช้ได้ภำยใน 1 วัน 
▪ หน้ำจอล็อกอินผ่ำนเว็บ 
▪ คูปองแบบ QRCode สำมำรถล็อกอินผ่ำน QRCode reader ของ Line หรือโปรแกรมอื่น 
▪ จ ำกัดควำมเร็วเนต็ให้แต่ละ user 
▪ รองรับกำรส่งข้อมูลออกไปยังอุปกรณ์อื่นเพื่อเก็บข้อมลูกำรจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ตำมพรบ.คอมพิวเตอร์ ปี 2560 
▪ ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชำชนเขำ้ระบบทันท ี
▪ พิมพ์คูปองได้ทันทีออกจำกเครื่องปริน๊เตอร์ควำมร้อน (Thermal Printer) 

 

5. Instant Kiosk (Keypad) 
 

 
 
 
 
 
 
 

อุปกรณ์ในชุดนี้ใช้ออกคูปองอินเตอร์เน็ตส ำหรับหอพัก อพำร์ทเม้นต์ คอนโด หรือโรงแรม ท่ีต้องกำรเลือกแพ็คเกจและปริ๊น
คูปองโดยตรงได้ทันท ีไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์มำท ำงำนร่วมด้วยอีกตอ่ไป 

▪ ออกคูปองได้ทั้งแบบ รำยชั่วโมง รำยวัน รำยเดือน 
▪ หน้ำจอล็อกอินผ่ำนเว็บ 
▪ คูปองแบบ QRCode สำมำรถล็อกอินผ่ำน QRCode reader ของ Line หรือโปรแกรมอื่น 
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▪ จ ำกัดควำมเร็วเนต็ให้แต่ละ user 
▪ รองรับกำรส่งข้อมูลออกไปยังอุปกรณ์อื่นเพื่อเก็บข้อมลูกำรจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ตำมพรบ.คอมพิวเตอร์ ปี 2560 
▪ เลือกแพ็คเกจและสั่งปร๊ินได้จำกแป้นตัวเลข (Numeric Pad) 
▪ พิมพ์คูปองได้ทันทีออกจำกเคร่ืองปร๊ินเตอร์ควำมร้อน (Thermal Printer) 


