Useroam ile Güvenlik Duvarınızı Hot Spot’a Dönüştürün
T.C. Kimlik No
doğrulama
Yabancı Kimlik No
doğrulama
Sosyal Medya
ile kayıt desteği
Otel Programları
entegrasyonu
Kısa Mesaj
ile kayıt
Özelleştirilebilir
arayüzler
Zengin Rapor
seçenekleri
5651 Uyumlu
günlük imzalama
Akıllı MAC Adresi
engelleme

ve dahası...

Sizin İçin Üretildi

Misafirleriniz T.C. kimlik numaraları,Yabancı kimlik numaraları, kısa mesaj, sosyal medya (Facebook, Twitter, Google, Linkedin) hesap
bilgileri ile kayıt yapabilirler.Misafilerinize göre dil seçenekleri ekleyebilir, arka plan resmi değiştirme, logo değiştirme, logo boyutu
ve renkleri değiştirme seçenekleriyle özelleştirebilirsiniz.

Kolay ve Anlaşılabilir Yönetim Paneli

Misafirleriniz T.C. kimlik numaraları,Yabancı kimlik numaraları, kısa mesaj, sosyal medya (Facebook, Twitter, Google, Linkedin)
hesap bilgileri ile kayıt yapabilirler.Misafilerinize göre dil seçenekleri ekleyebilir, arka plan resmi değiştirme, logo değiştirme,
logo boyutu ve renkleri değiştirme seçenekleriyle özelleştirebilirsiniz.

Otel Yazılımları ve Diğer Yazılımlar ile Entegrasyon

Useroam başlıca Fidelio, Opera, Odeon, Mod Hotel, Elektra, AmonRa, Akınsoft, Atos, Europeotel olmak üzere izin verilen tüm otel
programlarıyla ile entegre olabilir. Bunun için kullandığınız programın bize MySQL, MsSQL, Oracle, TXT, XML, SOAP bilgisi vermesi

Yasaya Uygun

Özelleştirme

Useroam Hotspot güvenlik duvarlarınızı 5651
yasasına uygun hale getiri ve misafirlerinizi internet
erişimlerini kontrol altına alır.

Useroam Hotspot misafir ekranlarının tamamiyle
özelleştirebilirsiniz. Arkaplan, logo, renkler ve
içerikleri dilediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.

Güvenlik
Useroam Hotspot T.C. kimlik doğrulama, yabancı
kimlik no doğrulama, cep telefonu doğrulaması ile
misafirlerinize güvenli bir internet sağlar.

Useroam Hotspot Misafir Kayıt
Misafirlerinizin Wifi şifresi nedir sorusundan sıkıldınız mı?

Useroam Hotspot otomatik kayıt seçenekleri ile Wifi şifresi nedir sorusunu ortadan kaldırıyor. Useroam
Hotspot Sophos(XG), Cyberoam, Fortigate, Sonicwall, WatchGuard güvenlik duvarlarınız ve EnGenius
access pointleriniz ile birlikte misafirleriniz T.C. kimlik numaralarıyla, yabancı kimlik numaralarıyla, cep
telefonu sms doğrulaması ile, sosyal medya hesaplarıyla veya sizin dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz
kuponlarla internet erişimi sağlayabilirler.

Useroam Hotspot Özelleştirme
Useroam siz nasıl isterseniz öyle
Useroam 'da misafir kayıt ekranlarını dilediğiniz gibi özelleştirebilir, dilediğiniz kadar dil ekleyebilirsiniz.
Her ekran için farklı özelleştirme yapabilir. Reklam modülleri sayesinde dilediğiniz reklamları misafirlerinize

Entegrasyon
Misafirlerinizi yormayın, Useroam yazılımlarınıza bağlansın

Useroam kullandığınız programlara entegre olarak kullanıcı bilgilerini okur ve misafirlerinizi yormadan internet erişim hesaplarını açar. Useroam, dünyada ve
ülkemizde yaygın olarak kullanılan Elektra, Fidelio, Opera, Amonra, Sentez gibi birçok otel programı ile entegre olarak çalışabilmektedir. Bu programların
veritabanında yer alan bilgileri kullanarak güvenlik duvarı üzerinden önceden belirlenen erişim politikaları ile güvenli bir şekilde internete erişmelerine
imkan sağlar. Useroam üzerindeki E-posta toplama seçeneğini kullanarak müşterilerinizin e-posta bilgilerini kayıt altına alabilir, bu adresleri kampanya ve
benzeri duyurularınız için kullabilirsiniz. Detaylı raporlama özelliği sayesinde misafirlerinizin internet kullanımları hakkında rapor oluşturabilirsiniz.

Basic
✓ T.C., Yabancı Kimlik No
✓ Doğrulama
✓ SMS Doğrulama
✓ Özelleştirme
✓ Sosyal Medya
✓ Onay Mekanizması
✓ Toplu Kullanıcı ve Kupon
✓ Reklam Modülü
✓ 5651 Loglama

Extended
✓ Diğer Yazılımlar ile Entegrasyon
✓ T.C., Yabancı Kimlik
No Doğrulama
✓ SMS Doğrulama
✓ Özelleştirme
✓ Sosyal Medya
✓ Onay Mekanizması
✓ Toplu Kullanıcı ve Kupon
✓ Reklam Modülü
✓ 5651 Loglama

Cloud
✓ T.C. No Doğrulama
✓ SMS Doğrulama
✓ Özelleştirme
✓ Toplu Kullanıcı
✓ Kupon ile kayıt
✓ Raporlama
✓ İşletim Sistemi Bağımsız
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