
Highlights

	 Λειτουργία	«Remember Me» 
για	αυτόματη	επανασύνδεση	ήδη	
καταχωρημένων	συσκευών

 Login API για	integration	της	σελίδας	
σύνδεσης	IAC-BOX	με	εξωτερικές	web	
εφαρμογές

 Προκαθορισμένοι	Όροι	Χρήσης	για	όλες	
τις	διαθέσιμες	γλώσσες

 Δυναμική διαχείριση Bandwidth	με	
δυνατότητα	καθαρισμού	εγγυημένου	
bandwidth	ανά	χρήστη

	 Περιορισμοί	λογαριασμών	(χρόνος,	όγκος	
δεδομένων,	bandwidth)	ή	ελεύθερο

 Ταυτόχρονη σύνδεση	σε	πολλαπλές	
συσκευές	με	ίδια	στοιχεία	σύνδεσης

 Scan & Surf (σύνδεση	με	χρήση	QR	code)

	 Εφαρμογή	σχεδίασης	Ticket πελατών	με	
QR code	και	λογοτύπου	φορέα

	 Walled	Garden

	 Λειτουργία	Real Plug & Play	(	για	χρήση	
από	συσκευές	με	σταθερή	IP	/	χωρίς	να	
χρειάζεται	καμία	παραμετροποίηση	στην	
συσκευή	του	πελάτη	)

	 Υποστήριξή	standard PC server hard-
ware (	π.χ.	HP,	FSC,	Dell)	και	virtualiza-
tion	(	π.χ.	VMware)

	 Ενσωματωμένο	HTTP web content filter 
με	δυνατότητα	αποκλεισμού	κατηγοριών	
ιστοσελίδων	(porn,	violance,	...)

	 Λειτουργικό	σύστημα	και	εφαρμογή	όλα-
σε-ένα

	 Καταγραφή	αρχείου Log

	 Επικοινωνία	με	τα	20	δημοφιλέστερα	PMS 
της	αγοράς	(π.χ.	Micros	Fidelio,	Protel..)

	 Online	πληρωμή	μέσω	πιστωτικής	κάρτας	
ή	PayPal

	 Εξωτερικό	Authentication	με	τη	χρήση	
βάσεων	δεδομένων,	LDAP	(συμπερ.	MS 
Active Directory),	Radius	και	iPass

	 Λειτουργία	αυτόματου	Backup	,	συμπερ.	
Remote	Server	Backup

	 Αυτόματη	Online	αναβάθμιση	συστήματος

Internet Hotspot & Authentication

Η	ανάπτυξη	ενός	εύκολου	στη	χρήση	και	αξιόπιστου	Internet	
Hotspot	&	Authentication	System	δεν	ήταν	ποτέ	ευκολότερη!	
Προσφέρετε	στους	υπαλλήλους,	στους	πελάτες	και	στους	
επισκέπτες	σας	μια	ασφαλή,	φιλική	προς	τον	χρήστη	και	άνετη	
πρόσβαση	στο	Διαδίκτυο.

Ευέλικτο	και		Επεκτάσιμο
To	 IAC-BOX	 είναι	 διαθέσιμο	 ως	 Software Appliance,	 Virtual Appliance	 ή	Hard-
ware Appliance	 προσφέροντας	 την	μέγιστη	δυνατή	 ευελιξία.	Και	 οι	 τρείς	 λύσεις	
προσφέρουν	 ίδιο	 φάσμα	 λειτουργιών.	 Επιπλέον	 διατίθεται	 ή	 Έκδοση Lite	 με	
περιορισμένα	 χαρακτηριστικά	 για	 μικρότερες	 εφαρμογές	 (βλ.	 www.iacbox.com/
lite	για	σύγκριση	χαρακτηριστικών).	Δεν	έχει	σημασία	αν	ο	πελάτης	είναι	μία	μικρή	
καφετέρια	ή	 ένα	μεγάλο	Ξενοδοχείο	 5	αστέρων.	Η	πλατφόρμα	 IAC-BOX	διαθέτει	
ευέλικτο μοντέλο αδειοδότησης	 και	 μπορεί	 να	 προσαρμοστεί	 με	 γνώμονα	 τις	
πραγματικές	ανάγκες	του	πελάτη.	Το	IAC-BOX	αποτελεί	την	πρώτη	σας	επιλογή	ως	
μια	λύση	όλα-σε-ένα	για	κάθε	πιθανό	πεδίο	εφαρμογής.

 › Software Appliance:	Εγκαταστήστε	το	Λογισμικό	IAC-BOX	στο	σε	ένα	 
	 διακομιστή	(Server)	που	προτιμάτε	(HP,	Fujitsu,	Dell,	...)

 › Virtual Appliance:	Εγκαταστήστε	το	λογισμικό	σε	μία	από	τις	πολλές		 	
	 υποστηριζόμενες	πλατφόρμες	Virtualization	(π.χ.	VMware,	Microsoft	Hyper-V,		
	 KVM).

 › Hardware Appliance:	Ολοκληρωμένη	Plug&Play	λύση	χρησιμοποιώντας	ένα		
	 από	τα	προεγκατεστημένα	διαθέσιμα	μοντέλα	Hardware	Appliance.

 › Έκδοση Lite:	Για	μικρότερες	εφαρμογές,	διατίθεται	η		Έκδοση	Lite	του	IAC-	
	 BOX	με	περιορισμένα	διαθέσιμα	χαρακτηριστικά	σε	σχέση	με	την	πλήρης		 	
	 έκδοση.

Λογισμικό	IAC-BOX

Το	Λογισμικό	 IAC-BOX	αποτελεί	την	βάση	μιας	ολοκληρωμένης	σειράς	προϊόντων	
και	 λύσεων	 Internet Hotspot & Authentication.Το	 IAC-BOX	 περιλαμβάνει	 ένα	
πανίσχυρο	λειτουργικό	σύστημα	και	τις	απαραίτητες	υπηρεσίες	που	απαιτούνται	για	
την	προσφορά	σταθερού	και	ασφαλούς	Internet.Το	μόνο	που	χρειάζεται	επιπλέον	
είναι	 μια	 ευζωνική	 σύνδεσή	 Internet	 και	 μια	 υποδομή	 ασύρματου	 ή	 ενσύρματου	
δικτύου.	Όλα	τα	υπόλοιπα	τα	διαχειρίζεται	η	IAC-BOX.		

Φιλικό	προς	τον	χρήστη
Η	 σελίδα σύνδεσης	 πελατών	 (	 Captive	 Portal	 )	 υποστηρίζει	 24 γλώσσες	 και	
αναγνωρίζει	αυτόματα	την	γλώσσα	της	συσκευής	του	πελάτη.	Επιπλέον,	η	σελίδα	
σύνδεσης	προσφέρει	πλήρη	υποστήριξη	φορητών	συσκευών	(Smartphone,	Tablets,	
Notebook)	και	όλων	των	γνωστών	λειτουργικών	συστημάτων	(Windows,	Linux,	An-
droid,	Apple	iOS,	...).

Διαθέσιμες γλώσσες:
Αραβικά,	 Κινεζικά,	 Κροατικά,	 Τσεχικά,	 Δανικά,	 Ολλανδικά,	 Αγγλικά,	 Γαλλικά,	
Γερμανικά,	 Ελληνικά,	 Εβραϊκά,	 Ουγγρικά,	 Ιταλικά,	 Ιαπωνικά,	 Νορβηγικά,	
Πολωνικά,	 Πορτογαλικά,	 Ρουμανικά,	 Ρωσικά,	 Σλοβακικά,	 Σλοβενικά,	 Ισπανικά,	
Σουηδικά,	Τουρκικά
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Εύκολη	Εγκατάσταση
Εγκαταστήστε	το	λογισμικό	IAC-BOX	
χρησιμοποιώντας	 την	 λειτουργία	
Express Setup	με	ένα	μόνο	πάτημα	
πλήκτρου	 αυτόματα	 και	 μέσα	 σε	
λίγα	 λεπτά.	 Μπορείτε	 να	 επιλέξετε	
να	εγκαταστήσετε	το	λογισμικό	στο	
Hardware	ή	Virtual	περιβάλλον	που	
εσείς	 προτιμάτε	 χρησιμοποιώντας	
ένα	USB	stick	ή	CD.

Ασφαλές	και	Πάντα	Ενημερωμένο

Το	 σύστημα	 αυτόματης	 ενημέρωσης	
διατηρεί	 το	 σύστημά	 σας	 πάντα	
ενημερωμένο	και	προστατεύει	εσάς	και	
τους	πελάτες	σας	από	πιθανές	απειλές.	
Η	 λειτουργία	 αυτόματης	 δημιουργίας	
αντιγράφων	 ασφαλείας	 αποτρέπει	 την	
απώλεια	κρίσιμων	δεδομένων.

 › Κρυπτογράφηση SSL	της	σελίδας	
σύνδεσης	πελατών

 › Advanced HTTP Content Filter
 › Προστασία	DNS Tunnel
 › DOS	Prevention
 › Application Control (αποκλεισμός	ή	
περιορισμός	βάση	πρωτόκολλου)

 › Υποστήριξη	Private VLAN
 › Καταγραφή αρχείου Log	κάθε	
ενέργειας	(login,	logout,	...)

Κλιμακούμενο	και	Επεκτάσιμο
Το	 IAC-BOX	 διαθέτει	 μια	 μεγάλη	ποικιλία	 interfaces και authentication options 
προσφέροντάς	 την	 αμφίδρομη	 επικοινωνία	 με	 μια	 ευρεία	 γκάμα	 εφαρμογών.	 Το	
μεγάλο	 πλεονέκτημα	 της	 πλατφόρμας	 είναι	 η	 δυνατότητα	 χρήσης	 των	 Modules	
μεμονωμένα	ή	σε	συνδυασμό	μεταξύ	τους.

 › PMS Interface	με	υποστήριξη	μεγάλου	αριθμού	PMS	(Micros	Fidelio,	Protel,..)
 › External Authentications	(LDAP	συμπερ.	MS	Active	Directory,	βάσεις		 	

	 δεδομένων,	Radius)
 › External Login API	για	integration	της	σελίδας	σύνδεσης	IAC-BOX	με		 	

	 εξωτερικές	web	εφαρμογές
 › Ανοιχτό		PMS	interface	για	σύνδεσή	3rd	Party	εφαρμογές
 › Messaging Interface	για	εγγραφή	πελατών	με	SMS	&	Ε-mail
 › Social Login Interface	για	εγγραφή	πελατών	με	Κοινωνικά	Δίκτυα	(Facebook,		

	 Google)
 › Online Payment interfaces	για	πληρωμή	μέσω	πιστωτικής	κάρτας	ή	PayPal
 › Ξεχωριστές	προσωποποιημένες	σελίδες	σύνδεσης	(Login	Page)

Mobile login page (sample)

WebAdmin Interface

Desktop login page (sample)
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