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สั่ งซื้อออนไลน์

WiFi Hotspot พร้อมใช้ ไม่ต้องติดตั้ง ใช้งานได้ทันที
Instant Hotspot คือระบบ WiFi Hotspot พร้อมใช้งาน ไม่ต้องติดตั้ง ไม่ต้องเซ็ตอัพ ซื้อ
ขาด ไม่มีค่ารายเดือน เสียบปุ๊บใช้งานได้ทันที
หากคุณเป็นผู้ประกอบการที่กาลังมองหาระบบ WiFi Hotspot พร้อมล็อกอินหน้าเว็บ ที่ใช้งานง่าย ไม่ต้องเสียเวลาติดตั้ง
เสียบใช้งานกับ internet ADSL ที่ใช้งานอยู่ได้เลย Instant Hotspot คือคาตอบที่เหมาะสมของคุณ

Instant Hotspot คืออะไร
Instant Hotspot คืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ระบบ WiFi Hotspot สาหรับล็อกอินหน้าเว็บ รวมถึง
ระบบจัดการผู้ใช้ จัดทาและปริ๊นคูปอง ที่ติดตั้งทุกอย่างสาหรับการทางานเป็น WiFi Hotspot มาแล้วในตัวโดยคุณไม่ต้องเซ็ตค่า
อะไรเพิม่ เติมอีกแล้ว แค่นาอุปกรณ์ไปเสียบใช้งานร่วมกับอินเตอร์เน็ต ADSL ที่มีอยู่ของทุกเจ้าไม่ว่าจะเป็น True, 3BB, TOT, CAT
หรืออื่นๆ เพียงแค่นี้คณ
ุ ก็จะสามารถมีระบบ WiFi Hotspot พร้อมให้บริการลูกค้าได้ทันที
อย่างไรก็ตามหากคุณต้องการความสามารถที่มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามพรบ.
คอมพิวเตอร์ปี 2550 บล็อกการใช้บิตทอร์เร้น ทาอินเตอร์เน็ตโหลดบาลานซ์ VPN หรืออื่นๆ ตัวอุปกรณ์ก็มรี ะบบรองรับทั้งหมด
เพียงแต่ต้องเซ็ตอัพค่าบางอย่างเพิม่ เติมซึ่งสามารถขอคาแนะนาจากบริษัทฯ ได้โดยตรง
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Instant Hotspot เหมาะสาหรับ
▪

▪

หอพัก ห้องเช่า รีสอร์ท ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ที่มีระบบอินเตอร์เน็ต ADSL ใช้งานอยู่แล้ว แต่อยากเพิ่มระบบล็อกอิน
หน้าเว็บเข้าไปเพื่อเก็บเงินผูเ้ ช่าเพิม่ เติม ไม่ว่าจะเป็นการออกคูปองรายวัน รายชั่วโมง หรือแบบรายเดือน
หอพัก ห้องเช่า รีสอร์ท ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ที่มีระบบ Hotspot เดิมอยู่แล้ว อยากเปลี่ยนใหม่ แต่ไม่อยากเสียค่า
ติดตั้งเป็นจานวนมากเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบ

Instant Hotspot มีฟีเจอร์อะไรบ้าง
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

ใช้งานง่าย ไม่ต้องติดตั้ง เสียบใช้งานได้ทันที
ซื้อขาด ไม่มีค่ารายเดือน
หน้าจอล็อกอินผ่านเว็บ สวยงาม เข้าใจง่าย
หน้าจอล็อกอินแบบ Responsive ใช้ได้ทั้งบนเว็บและมือถือ
ออกคูปองได้ทั้งแบบ รายชั่วโมง รายวัน รายเดือน หรือแบบมี username/password ถาวรสาหรับผูเ้ ช่าที่จ่ายเป็นราย
เดือนอยู่แล้ว
ระบบออกคูปองแบบสุ่ม user/password มาตามจานวนใบที่ต้องการ สะดวกในการออกคูปองจานวนมากๆ
สามารถดูได้ว่าใครใช้งานอยู่ในขณะนั้น ใช้งานไปเท่าไหร่ กี่ชั่วโมงแล้ว หรือปิดกั้นไม่ให้ user นี้เข้าใช้งานได้
จากัดความเร็วเน็ตให้แต่ละ user ได้ สะดวกในการควบคุมความเร็วเน็ตให้เฉลี่ยใช้กันได้อย่างทั่วถึง

Feature List
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Specification
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The difference of the item

วิธีการเชื่อมต่อกับระบบ ADSL ทั่วไป
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วิธีการเชื่อมต่อ Instant-Social กับระบบ ADSL ที่มีอยู่เดิม
1.
2.
3.

ต่อสายแลนข้างหนึ่งเข้ากับพอร์ตแลนของ ADSL Router ที่มีอยู่
นาสายแลนอีกข้างมาต่อเข้ากับพอร์ตที่ 1 (พอร์ตแรก ซ้ายมือสุด) ของ Instant-Social
นา Notebook หรือ Smart Phone มาเชื่อมต่อ WiFi ชื่อ Instant-Social แล้วใช้งานได้ทันที

วิธีการเชื่อมต่อ Instant-Social กับระบบ ADSL ที่มีอยู่เดิม และเพิ่มตัวกระจายสัญญาณ

\
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ตัวอย่างหน้าเว็บล็อกอิน

▪
▪

หน้า Login แบบ Responsive เหมาะสาหรับหน้าจอทุกแบบไม่วา่ จะเป็น PC, Notebook, Tablet หรือ Smart Phone
ปรับเปลีย่ นหน้าจอ Login ได้เอง

ตัวอย่างคูปอง
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▪
▪
▪
▪
▪

รองรับการออกคูปองทั้งรายวัน, ราย 3 วัน, ราย 7 วัน, ราย 15 วัน, ราย 30 วัน, รายปี หรือกาหนดเองได้อิสระ
รองรับการออก username/password แบบถาวรไม่มีหมดอายุ สาหรับลูกค้าแบบจ่ายรายเดือนที่ไม่ต้องการซื้อคูปอง
กาหนดราคาของคูปองแต่ละแบบได้อย่างอิสระ
ระบบสุม่ username/password อัตโนมัติ ทาให้สร้างคูปองหลายร้อยใบได้ในคลิกเดียว
สแกน QR Code บนคูปองเพื่อ login สะดวก ไม่ต้องใส่ username/password เอง

ตัวอย่างหน้าจัดการ User

▪
▪

▪

สามารถ Disconnect/Disable/Enable user ได้ในคลิกเดียว
กาหนดได้ว่าจะให้ 1 username สามารถใช้งานได้กับกี่อุปกรณ์ก็ได้ เช่นให้ 1 user สามารถ login ได้ทั้ง Notebook
และ Smart phone ได้พร้อมกัน
ดูการใช้งานได้ทันทีแบบ Real-time ว่าตอนนี้ user ไหนกาลังใช้งานอยู่บ้าง
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