
Asiakkaasi haluavat olla verkossa kaikkialla ja koko ajan.   
Turvallinen, nopea ja luotettava langaton julkinen  
wifiyhteys muuttaa yrityksesi ”ensimmäiseksi valinnaksi” 
kaikenikäisille asiakkaille ja lisää näin yrityksesi asiakas- 
määrää ja liikevaihtoa.

WiFi-ratkaisumme auttavat sinua myös tuntemaan  
asiakkaasi entistä paremmin ja palkitsemaan heidät  
uskollisuudestaan. Lisäarvopalveluina saat esim.  
automaattisen sisäänkirjautumisen omalla asiakas- 
sovelluksellasi tai kävijäseurannalla, joka osoittaa mm. 
käyttäjien ja dataliikenteen määrät sekä kuukausiraportit.

Hyödynnä kumppanimme Cloud Networksin vuosien 
kansainvälistä kokemusta korkean suorituskyvyn julkisten 
WiFi-verkkojen rakentamisesta ja toimittamisesta.

Kysy lisää asiakaswifivaihtoehdoistamme!  
Neuvomme mielellämme.
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AsiakasWifillä
lisäarvoa palveluun ja markkinointiin 

Nopea ja turvallinen verkko

Apuvälineeksi markkinointiin

Kuukausiraportti

Valvonta, huolto ja korjaus  
24 tunnin tukipalvelulla

Ei lisenssimaksuja  
lisenssin ja järjestelmän  
päivityksistä

Kansainvälinen  
täyden palvelun
operaattori
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1. ONE CLICK
- Ilmainen WiFi-yhteys 
-  Yksinkertainen sisäänkirjautuminen  
 ilman rekisteröitymistä  
-  Brändätty aloitussivu  
-  Mukautettu SSID 
- Uudelleenohjaus asiakkaan verkkosivulle  
-  EU: n lakisääteinen. Cloud ottaa täyden 
 oikeudellisen vastuun  
-  Markkinoiden parhaat High-end-laitteet  
-  Huolto sisältyy hintaan 
-  24/7 asiakaspalvelu.

2.ONE CLICK markkinointioptiolla
- Ilmainen WiFi-yhteys 
-  Yksinkertainen sisäänkirjautuminen  
 ilman rekisteröitymistä  
-  Brändätty aloitussivu  
-  Mukautettu SSID 
- Uudelleenohjaus asiakkaan verkkosivulle  
-  EU: n lakisääteinen. Cloud ottaa täyden 
 oikeudellisen vastuun  
-  Markkinoiden parhaat High-end-laitteet  
-  Huolto sisältyy hintaan 
-  24/7 asiakaspalvelu

+ mahdollisuus mainostaa erikoistarjouksia, 
kanta-asiakasklubeja, sovellusten lataus jne.

3. ONE CLICK markkinointioptiolla  
 ja tiedonkeruulla
- Ilmainen WiFi-yhteys 
-  Yksinkertainen sisäänkirjautuminen  
 ilman rekisteröitymistä  
-  Brändätty aloitussivu  
-  Mukautettu SSID 
- Uudelleenohjaus asiakkaan verkkosivulle  
-  EU: n lakisääteinen. Cloud ottaa täyden 
 oikeudellisen vastuun  
-  Markkinoiden parhaat High-end-laitteet  
-  Huolto sisältyy hintaan 
-  24/7 asiakaspalvelu
- Mahdollisuus mainostaa erikoistarjouksia,  
 kanta-asiakasklubeja, sovellusten lataus jne.

+ Mahdollisuus kerätä tietoja* kirjautumis 
 prosessissa ennen kuin loppukäyttäjä on  
 verkossa. *esim. sähköpostiosoite uutis- 
 kirjettä, asiakastutkimusta jne. varten.

Aloitussivu Hyväksy käyttöehdot Valmis selaamaan

Aloitussivu Postin aloitussivu Rekisteröintisivu

Tiedonkeruu ja tallen-
nus Cloudin kautta. 
Jakelu asiakkaalle  
rajapinnan (API) 
kautta. 

Cloudin serveri Asiakkaan serveri

Asiakasbrändäys
Palveluntarjoajan 
sisäänkirjautuminen

AsiakasWiFi vaihtoehtoja
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5.APP
Kirjautumisavain, joka toteutetaan 
asiakkaiden omassa sovelluksessa. 
Sisäänkirjautumisavain etsii aina 
asiakkaan WiFiä ja se yhdistää 
sovelluksen käyttäjän automaat-
tisesti määrättyyn WiFi-verkkoon. 
Ensimmäisellä kerralla kysyy, salliiko 
sovelluksen muodostaa automaatti-
sesti yhteyden WiFi-verkkoon.

Asiakasbrändäys Sisällön hallintajärjestelmä Asiakasbrändäys

Käyttämällä sovellusta kirjau-
tumiseen asiakas voi käyttää 
sovellukseen sisältyviä digitaa-
lisia työkaluja, kuten push-kam-
panjoita, geotietoja jne.

Käytetään yhdessä vaihto-
ehto 2. One click kanssa ja 
uudelleenohjataan oikeaan 
sovelluskauppaa..

4. CMS
Tämä toiminto mahdollistaa 
asiakkaan vaihtaa aloitus- 
sivujen sisällön ja ulkoasun. 
Asiakas voi vaihtaa sisältöä/
ulkoasua brändin tai sijain-
nin mukaan niin monta 
kertaa kun haluaa.
Cloud järjestää tarvittaessa 
käyttökoulutuksen.

AsiakasWiFi vaihtoehtoja

Kysy lisää asiakaswifi- 
vaihtoehdoistamme!  

Neuvomme mielellämme.
hakulaite@hakulaite.fi


