Hotsplot-Service

U houdt de controle over de kosten

Feature

Standaard

Lokale landingpagina, ook zonder internetverbinding.

x

Login op het internet na bevestiging van de gebruikersvoorwaarden.

x

Beperking van kosten mogelijk door per klik in te loggen op bepaalde tijden en per dag.

x

Beperking van kosten mogelijk door per klik in te loggen op een bepaald datavolume

x

Login met voucher mogelijk
- Differentiatie tussen basisaanbod en premium service mogelijk (b.v. meer tijd)
en/of meer data bij gebruik van een voucher.

x

Vrij toegankelijke websites zijn ook zonder login (Walled Garden*) bereikbaar

x

Rechtszekerheid

x

Standaard kinderfilter

x

Automatische login in roaming groepen, b.v. in geval van meerdere hotspots in één vloot.

x

Content Managment Systeem voor login pagina.

x

Content Managment Systeem voor login pagina voor decentrale (lokale) content.
Gebruiksmanagement: maximaal gebruik per gebruiker (MAC adres) en per dag instelbaar
daarna alleen nog "Walled Garden"*.

Extra

optioneel
x

Gebruiksmanagement: maximale bandbreedte per gebruiker vast te leggen.

binnenkort verwacht

Gebruiksmanagement: dynamische sturing van het maximale dataverbruik per
gebruiker en/of bandbreedte afhankelijk van het verbruikte datavolume
in de berekende tijdsperiode en tarief van de SIM kaart(en).

in voorbereiding

Standaard features
Lokale landingpagina met knop voor internet. De login is eenvoudig na het accepteren van de gebruiksvoorwaarden.
Volgens HOTPLOTS is dit wettelijk gezien (stand sept. 2015) in de meeste gevallen de meest attractieve manier om
eenvoudig en kostenloos internettoegang te verkrijgen.
Als alternatief zijn er andere autorisatiemogelijkheden mogelijk, zoals een login middels vouchers of een
HOTSPLOTS gebruikers account.
Als er geen internetverbinding is, wordt dit in de loginpagina weergegeven.

Kinderfilter
Een op DNS gebasseerd kinderfilter o.b.v. openbaar toegankelijke filterlijst is gratis te activeren.

* Walled Garden= een afgeschermde internetomgeving

FreeRate overeenkomst
De FreeRate overeenkomst is een vereiste voor de werking van Hotsplots met een voor de gebruiker gratis
online-tarief (naar behoefte kan de toegang per gebruiker in tijd of volume gelimiteerd worden).
De overeenkomst maakt het mogelijk gratis vouchers aan te bieden. Deze kunnen als
toegangscode voor de Hotspot worden gebruikt om de gebruiker naar behoefte een hoeveelheid tijd en/of volume
ter beschikking te stellen. Het gebruik van de vouchers is optioneel.
Het basispakket omvat maandelijks 100 GB VPN datavolume voor de werking van een WLAN LTE router met een
LTE modem en VPN routing.

