Wandy hotspot: draadloos internet zonder vragen
In het Wandy systeem is er op veel verschillende niveaus nagedacht om een systeem te
maken dat, met zo min mogelijk vragen, gasten internettoegang biedt. Hieronder een paar
voorbeelden hoe dit mogelijk is:
Goede radiodekking
Draadloos internet zonder vragen begint bij een
netwerk met een goede radiodekking. Als er op
een locatie weinig radiosignaal is en gasten
komen met een laptop die het signaal niet zo
goed oppikt geeft dit gelijk vragen: waarom werkt
het hier niet en daar wel. Een Wandy netwerk
geeft dit soort vragen niet. Dit komt omdat de
hoogste kwaliteit radio’s voor een sterk signaal en
gevoelige ontvangst zorgen.
Eén naam voor het hele netwerk
Door voor één naam te kiezen voor het hele WiFinetwerk maakt het niet uit waar de gast zich op
het terrein bevindt. De gast kiest het netwerk, kan
zelfs rondlopen en blijft verbinding houden.
Overzicht van radiodekking

IP instelling gebruiker maakt niet uit
Het maakt niet uit wat de IP instellingen zijn van de PC of telefoon van de gebruiker in het
netwerk. Zelfs als mensen het IP nummer niet kunnen veranderen dan nog werkt het
draadloos internet. Dit is echt een unieke eigenschap van een Wandy netwerk. Volgens de
theorie boeken moeten IP adressen uniek zijn en mogen er nooit twee dezelfde adressen in
een netwerk zitten. Bij ons kan dat wel!
Online ticketshop
Gasten kunnen zowel aan de balie een toegangsticket
kopen als online tickets kopen. Zo kunt u als locatie
houder ook buiten openingstijden van uw receptie zonder
zorgen betaald toegang verlenen. Als locatie houder krijgt
u het geld van deze tickets op uw rekening gestort.
Vrij te bezoeken pagina’s
Op de hotspot zijn pagina’s in te stellen die gasten
kunnen bezoeken zonder dat ze een toegangsticket
hebben. Hiermee kunnen gasten zien dat het internet
echt werkt en dat alles op hun eigen computer ook werkt.
Eerst zien dat het werkt, dan pas een kaartje kopen voor
heel internet.
Online ticketshop
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Korte probeertijd
Door een probeer-knop (trial button) op de inlogpagina te plaatsen kunnen gasten een
beperkte tijd de volledige internet toegang uitproberen zonder toegangscode. Zo kunnen
gasten bijvoorbeeld 5 of 10 minuten ervaren dat het echt werkt om daarna een
toegangsticket te kunnen kopen. Niet eerst betalen en vragen of het werkt, maar zelf ervaren
dat het werkt.
Voorkomen onnodig opraken ticket
Voor gasten die internettoegang voor een beperkte tijd hebben gekocht, zorgt het systeem
er zelf voor dat het aftellen van tijd op de toegangsticket stopt als ze niets meer op internet
doen. Dit kan namelijk gebeuren als gebruikers vergeten de verbinding af te sluiten wanneer
ze hun laptop dicht doen. Het systeem voorkomt zo dat er onnodig tijd van de toegangsticket
afgeschreven wordt.
Veiligheid
In het Wandy hotspot systeem is het niet mogelijk dat de ene gebruiker bij een andere
gebruiker op de computer kan komen. Iedere gebruiker heeft maar één uitweg en dat is naar
buiten richting internet. Hiermee voorkomt het Wandy systeem vragen en problemen op het
gebied van veiligheid.
Eigen inlog pagina en online uitleg
De inlog pagina die iedere gebruiker te zien krijgt, op het moment van verbinding maken met
het draadloze netwerk, is helemaal naar uw eigen wensen in te richten. Op deze pagina kunt
u aangeven hoe het systeem werkt op uw locatie. Geen algemeen verhaal, maar uw verhaal
zoals u het graag wil zien.
voorbeelden van een eigen inlog pagina
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