A solução de acesso à Internet da Nonius permite disponibilizar Internet em todo o Hotel, por Wi-Fi ou cabo.
Graças à fiabilidade e segurança do sistema, os hóspedes podem conectar-se, sem dificuldades, através de
qualquer dispositivo móvel como computadores portáteis, smartphones e tablets. O Hotel define as tarifas
do serviço, consoante as suas preferências e necessidades dos seus hóspedes, quer sejam determinadas por
largura de banda, tráfego de dados ou por tempo de utilização. Todas as receitas provenientes deste serviço
revertem para o Hotel. O portal de acesso ao serviço é adaptado à imagem do Hotel e permite publicitar as
suas principais ofertas.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
?
Internet Premium/Free/Eventos com garantia de qualidade de serviço
?
Fácil utilização (sem configurações para o cliente) e gestão fácil (integrado com PMS)
?
Linha de suporte global, 24/7/365, com helpdesk interno especializado
?
Portal de login adaptado a dispositivos móveis com imagem do Hotel
?
Integração com redes sociais e programas de fidelização
?
Autenticação automática quando o hóspede regressa ao hotel/grupo

VANTAGENS PARA O HÓSPEDE
?
Aceder à Internet em qualquer local do hotel
?
Ter acesso wireless e/ou por cabo
?
Conexão de alta velocidade, fiável e segura
?
Utilização fácil (sem configurações)
?
MAC roaming: identificação automática do

hóspede nos hóteis do grupo hoteleiro
?
Roaming com iPASS para hóspedes com conta
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VANTAGENS PARA O HOTEL
?
Serviço disponível em zonas diferentes:

?
Disponibilidade para criar e gerir modelo de

quartos, áreas públicas e salas de reuniões
?
Portais e perfis diferentes consoante a zona
?
Solução flexível e personalizada
?
Possibilidade de definir as tarifas do serviço
?
Integração com o PMS do hotel
?
Integração com programas de fidelidade

negócio em tempo real
?
Ferramentas de gestão de fácil utilização
?
Relatórios de uso do serviço
?
Suporte técnico
?
Roaming com iPASS

FIABILIDADE

CUSTOMIZAÇÃO

?
Acesso à Internet de alta velocidade
?
Conexão sem fios e por cabo em todas as áreas do hotel
?
Fácil transposição entre conexão por cabo para conexão

sem fios
?
Compatível com dispositivos móveis (smartphones, tablets, etc.)
?
Não necessita configuração nos dispositivos dos hóspedes
?
Balanceamento de ligação
?
Monitorização, manutenção e assistência remota

?
Portal de login com imagem do hotel
?
Diferentes opções de taxação: conforme largura de banda,

dados, tempo
?
Definição da homepage
?
Criação de lista de websites de acesso gratuito / proibidos

INDEPENDÊNCIA DO HOTEL
?
Definição das tarifas de Internet

OPÇÕES DE PAGAMENTO
?
Débito na conta do hóspede – o serviço é cobrado

automaticamente na conta do quarto
?
Vouchers de Internet – podem ser comprados na recepção
do hotel
?
Vouchers de Conferência – com os mesmos detalhes de
login para um evento / grupo de pessoas
?
PayPal - pagamento online através de cartão de crédito ou
conta no PayPal

(cobradas por largura de banda,
dados, tempo ou acesso gratuito)
?
Todas as receitas do serviço
revertem para o hotel
?
O Hotel pode definir e gerar os seus
próprios relatórios de utilização
?
O staff do hotel consegue
facilmente gerir o sistema através
de uma interface de gestão
QUALIDADE DO SERVIÇO
?
Priorização de largura de banda

SEGURANÇA

?
Balanceamento de ligação a vários ISPs (até 8 links)

?
Cumpre as obrigações legais (registo de dados de acesso)

?
Traffic shaping por utilizador e por grupo de utilizadores

?
Fácil integração da rede LAN e WAN

?
Caching e failover

?
Vouchers SMS para visitantes

?
Suporta ligações VPN

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO WGSERVER
?
Alta disponibilidade e fiabilidade
rd

?
Integração com sistemas 3 Party (sistemas de PMS, switching, pontos de acesso)
?
Compatível com as principais marcas (Cisco, Colubris, Engenius, Ubiquiti, Zyxel, …)
?
Interface de gestão de fácil utilização
?
O sistema de gestão de tráfego mais avançado do mercado
?
Módulo de redundância

CARACTERÍSTICAS

WGS250

WGS20K

WGS20KF

Max utilizadores simultâneos

500

7500

20 000

Max largura de banda agregada

220Mbps

1.2GB/s

3.6GB/s

Max Connect. Tracking Sessions

128K

5M

20M

Memória RAM

1G

2GB

8GB

CPU

Dual Core 1.66GHz

Dual Core 3.5 GHz

Quad Core 3.9 GHz
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