
Soluções de Hotspot WiFi 
para parques de 

campismo

Os visitantes do parque de campismo consideraram o Hotspot WiFi como uma 
amenidade essencial.

Muitos parques de campismo já oferecem algum tipo de serviço de Internet para 
visitantes, como por exemplo, um computador no escritório principal onde os visitantes 
podem verificar seu e-mail. No outro extremo da escala, o Hotspot WiFi  pode ser uma 
grande rede sem fio que cobre toda a área do parque de campismo.

Os proprietários dos parques de campismo enfrentam riscos ao oferecer um 
Hotspot WiFi aberto. Os riscos variam de ter os computadores da empresa e PoS 
hackeados, até ser processado por download ilegal de arquivos protegidos por 
direitos autorais.

Os Hotspot Gateway Guest Internet têm um firewall complacente com PCI e protege os 
computadores da empresa e PoS de hackers.

Outra característica importante é o bloqueio de P2P que evita que os visitantes 
compartilhem arquivos protegidos por direitos autorais, garantindo que o proprietário do
parque de campismo evite potenciais ações judiciais.

Use o recurso de cobrança de cartão de crédito do gateway para fornecer um acesso 
gratuito, porém controlado e/ou um acesso sem controles de velocidade. Cobre pelo 
serviço de alta velocidade usando o serviço de processamento de cartão de crédito do 
PayPal®.

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. 

Opção 1
GIS-R4
• Gateway para instalações com vários pontos de acesso wireless
• Até 50 usuários simultâneos com computadores portáteis e smartphones
• Throughput de 75 Mb/s
• Opções de cobrança de cartão de crédito e bloqueio P2P

Opção 2 
GIS-R40
• Fornece um serviço de Internet de alto desempenho
• Até 1000 usuários simultâneos com computadores portáteis e smartphones
• WAN quadruplo com throughput de 300 Mb/s, com balanceamento de carga  e failover para 

alta confiabilidade
• Opções de cobrança de cartão de crédito e bloqueio P2P

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.


