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Kết nối được với các Wireless Controller từ các 
hãng khác nhau (Ruckus, Aruba, Cisco….)

WiFi Marketing ePortal là một giải pháp hoàn chỉnh cho việc quản lý truy cập mạng wifi công cộng, cung cấp các công cụ 

cấu hình cho phép quản lý việc truy cập internet có điều kiện như tùy biến trang đăng nhập (captive portal) hoặc tùy biến quá 

trình đăng nhập của người dung (login flows). Giải pháp cũng cho phép tích hợp với các mạng xã hội như Facebook, 

google, twiter để gia tăng thêm giá trị cho khách hàng. Các dữ liệu thu thập được từ hệ thống có thể được sử dụng cho 

quảng cáo, marketing và là đầu vào cho nhiều công cụ khai phá dữ liệu khác

Cho phép tùy biến nhiều hình thức xác thực: 
click access, token, câu hỏi khảo sát, social 
login...
Cho phép tùy biến và thiết kế trang chào theo 
dạng kéo thả hoặc dưới dạng template với 
nhiều template đa dạng.

Hỗ trợ hình thức thống kê và báo cáo theo dữ 
liệu dưới dạng bảng và dạng biểu đồ đồ họa 
về: trình duyệt, hệ điều hành, dạng đăng nhập 
hệ thống Wireless, số lượng truy cập, người 
dùng truy cập, lượt ghé thăm mới, người dùng 
Online theo khung giờ, người dùng Online, 
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CHỨC NĂNG CHÍNH 

Mô hình triển khai 

- Cung cấp ở dạng dịch vụ điện toán đám mây hoặc cài đặt 
trên hạ tầng phần cứng của khách hàng. 

Các nền tảng hỗ trợ 

- Ruckus: Unleashed, Zone Director, Ruckus SmartZone, 
Cloud, Standalone. 

- Aruba Mobility Controller, Instant Access Point. 
- Cisco Wireless LAN Controller. 
- Ruijie Wireless Access Controller, Cloud. 
- Và nhiều hãng thiết bị phổ biến trên thị trường như: 

MikroTik, Xirrus, Grandstream, Extreme... 

Hỗ trợ nhiều hình thức xác thực: 

- Phần mềm hỗ trợ xác thực người dùng WiFi bằng Page chào 
(Captive Portal), người dùng kích truy cập hệ thống hoặc tự 
động chuyển kết nối sau khoảng thời gian cấu hình. 

- Phần mềm hỗ trợ xác thực người dùng WiFi bằng Token. 
Người dùng nhập dãy ký tự để đăng nhập. 

- Phần mềm hỗ trợ xác thực người dùng WiFi bằng trả lời câu 
hỏi khảo sát trước khi truy cập internet. Câu hỏi khảo sát 
được biên tập. 

- Phần mềm hỗ trợ xác thực người dùng WiFi bằng tài khoản 
mạng xã hội (Facebook, Google,…)Xem thông tin tổng thể 
của hệ thống hoặc cho từng hệ thống cụ thể. 

Hỗ trợ thiết kế trang chào theo dạng kéo thả 

- Phần mềm hỗ trợ khả năng tùy chỉnh Page giao diện dựa 
trên vị trí, thời gian, thiết bị, số lần truy cập, giới hạn tốc 
độ, … 

- Phần mềm hỗ trợ nhân viên quản lý thiết kế giao diện Page 
hiển thị Portal với giao diện kéo thả các đối tượng như 
Navbar , Layout, Text, Media, trình chiếu Slide và Portfolio, 
Button, Form, Form Login, Questionnaire, … 

Báo cáo: 

- Phần mềm hỗ trợ hình thức thống kê và báo cáo theo dữ 
liệu dưới dạng bảng và dạng biểu đồ đồ họa (hình quạt, 
đường, ...). 

- Phần mềm hỗ trợ báo cáo thống kê về trình duyệt, hệ điều 
hành, dạng đăng nhập hệ thống Wireless, số lượng truy 
cập, người dùng truy cập, lượt ghé thăm mới, người dùng 
Online theo khung giờ, người dùng Online, người dùng 
đăng nhập theo khung giờ, số người đăng nhập, thời gian 
sử dụng, lưu lượng sử dụng trên hệ thống WiFi. 

- Phần mềm hỗ trợ in ấn, xuất báo cáo dưới dạng ảnh PNG, 
JPEG, file PDF. 
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Các chức năng khác: 

- Phần mềm hỗ trợ giao diện dưới dạng Web-based, quản trị 
phân chia theo từng Zone khu vực quản lý. 

- Phần mềm cung cấp: Nhóm chức năng quản lý người dùng, 
phân quyền tài khoản quản trị. 

- Phần mềm hỗ trợ tùy chỉnh kích thước màn hình thiết kế, 
hiển thị tốt trên các loại thiết bị: Desktop, máy tính bảng, 
máy di động, smartphone. 

- Build-in AAA Server sẵn sàng tích hợp với các Wireless 
Controler hoặc các hệ thống tính cước khác qua giao thức 
RADIUS. 
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