
Soluções de Hotspot WiFi 
para para escolas e 

faculdades

Embora o acesso à Internet seja obrigatório para as escolas, o serviço deve ser 
bloqueado com "controles parentais" que impedem que os alunos tenham acesso a 
sites adultos ou sites que promovam conteúdo inaceitável no ambiente escolar. Os 
gateways Guest Internet fornecem esses "controles parentais".

O bloqueio de software de compartilhamento de arquivos peer-to-peer (P2P) é muito 
importante para garantir que a escola não seja responsável por violação de direitos 
autorais. As velocidades de download de dados também são reguladas para 
compartilhar os recursos de Internet entre todos os alunos.

O gateway Guest Internet protege os alunos das partes indesejáveis da Internet e 
protege a escola quando os alunos tentam compartilhar material protegido por 
direitos autorais.

A escola pode usar o gateway Guest Internet para controlar o acesso à Internet. Cada 
aluno recebe um código de acesso vinculado a um computador específico. O código de
acesso determina o limite permitido de acesso à Internet. Os relatórios mostram o uso 
da Internet por cada aluno.

A escola também pode usar o recurso de página de login personalizado do gateway 
para preparar uma página inicial com anúncios e eventos.

Guest Internet Solutions is a business unit (DBA) of Fire4 Systems Inc., a Florida Corporation. Copyright © Fire4 Systems Inc., 2017.  
All rights reserved. Fire4, Guest Internet and the respective logos are registered marks of Fire4 Systems Inc.  
All other registered marks, trademarks, service marks and logos are the property of their respective holders. 



Guest Internet Solutions is a business unit (DBA) of Fire4 Systems Inc., a Florida Corporation. Copyright © Fire4 Systems Inc., 2017.  
All rights reserved. Fire4, Guest Internet and the respective logos are registered marks of Fire4 Systems Inc.  
All other registered marks, trademarks, service marks and logos are the property of their respective holders. 

ESCOLAS PEQUENAS
GIS-R6
• Gateway para instalações que requerem poucos pontos de acesso wireless
• Até 100 usuários simultâneos
• Throughput de 100 Mb/s
• Bloqueio de compartilhamento ilegal de arquivos Peer to Peer (P2P)
• Filtro de conteúdo, bloqueio de sites adultos

ESCOLAS GRANDES
GIS-R10
• Gateway para instalações maiores que requerem múltiplos pontos de acesso wireless
• Até 250 usuários simultâneos
• Bloqueio de compartilhamento ilegal de arquivos Peer to Peer (P2P)
• Filtro de conteúdo, bloqueio de sites adultos

• Operação Failsafe, WAN Duplo  com throughput de 100 Mb/s, com balanceamento de carga e 
failover para alta confiabilidade

FACULDADES
GIS-R40
• Fornece um serviço de Internet de alto desempenho
• Até 1000 usuários simultâneos
• Operação Failsafe, WAN quadruplo  com throughput de 300 Mb/s, com balanceamento de carga  e 

failover para alta confiabilidade

Nós fabricamos uma gama de produtos de Hotspot que oferecem preço / desempenho exato para qualquer tipo de negócio que ofereça 
Internet. Você tem requisitos especiais para o seu Hotspot? Nossa equipe de suporte técnico ficará feliz em ajudá-lo com uma solução que 
atenda aos seus requisitos. Também podemos fornecer um serviço de página de login personalizado com base no seu site. Consulte o 
nosso site: www.guest-internet.com para obter as folhas de dados e o manual dos produtos.


