
Accounts in de Wandy Hotspot

In een Wandy Hotspot systeem zijn er zeer veel mogelijkheden om gebruikers toegang tot internet 
te geven. De hierna genoemde mogelijkheden voor toegang kunnen allemaal naast elkaar gebruikt 
worden. In een Wandy Hotspot is het niet of-of, maar en-en.

Inloggen

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 toegang 
tot heel internet. 

Korte probeertijd
Door een probeer-knop (trial button) op de inlogpagina te plaatsen kunnen gasten een beperkte tijd 
de volledige internettoegang uitproberen zonder toegangscode. Zo kunnen gasten bijvoorbeeld 5 
of 10 minuten ervaren dat het echt werkt om daarna een toegangsticket te kopen. Niet eerst 
betalen en vragen of het werkt, maar zelf ervaren dat het werkt. 

Nooit inloggen
Bekende gebruikers kunnen accounts krijgen, waarbij ze altijd gelijk een verbinding hebben. Dit 
kan handig zijn voor medewerkers. 

Eén keer inloggen 
Gebruikers kunnen accounts hebben waarbij de volgende keer, nadat ze al eens zijn ingelogd, niet 
weer om een gebruikersnaam en wachtwoord gevraagd worden. Natuurlijk moet het account dan 
nog wel geldig zijn. 

Eén voor veel accounts 
Voor groepen is het mogelijk om één naam en wachtwoord te hebben voor meerdere gebruikers. 
Zo kan een groep eenvoudig toegang krijgen zonder dat er voor iedere gebruiker van de groep een 
apart account gegeven moet worden. 

Deze opties zijn naast elkaar mogelijk in het systeem. Bij Wandy is het altijd en-en.

Tijdsduur, hoeveelheid en snelheid

Tijdbegrensde accounts 
Toegang geven voor een beperkte tijdsduur is mogelijk. Zo kunnen gasten toegang krijgen voor 
een paar uur, paar dagen of paar weken, etc. Net wat u instelt. De tijdsduur kan per account 
verschillen en deze kunnen naast elkaar bestaan. 

Datalimiet
Het is mogelijk om naast tijdsduur ook op hoeveelheid data een account te begrenzen. Als er meer 
data verstuurd is dan als limiet is ingesteld, stopt het account met werken. 
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Verschillende snelheden 
Voor ieder account is het mogelijk de snelheid van de verbinding apart te regelen. Dit geldt niet 
alleen voor de up- en downloadsnelheid per account maar is ook per port of dienst in te stellen. Zo 
kan er voor webbrowsen een hoge snelheid beschikbaar zijn, maar voor p2p-toepassingen, zoals 
bittorrent, een lage snelheid.

Snel web langzaam downloaden 
Accounts kunnen een burst mode hebben. Dit betekent dat een internetpagina snel wordt 
gedownload, maar als er continu gedownload wordt is de snelheid lager. Gebruikers die 
rondklikken op internet ervaren een hoge snelheid. Gebruikers die downloaden krijgen een veel 
lagere snelheid. Zo blijft het netwerk voor iedereen prettig in gebruik. 

Deze opties zijn naast elkaar mogelijk in het systeem. Bij Wandy is het altijd en-en.

Accounts in het systeem

Gevuld voor gebruik
In de Wandy Hotspot kunnen eenvoudig voor gebruik vele honderden accounts geplaatst worden. 
Het is mogelijk voorgedrukte kaartjes, met gebruikersnaam en wachtwoord, beschikbaar te hebben 
bij de balie. Als er een tekort aan kaartjes/accounts ontstaat, kan dit eenvoudig worden aangevuld. 
Dit kan zelfs op afstand via internet gebeuren. Met kaartjes werken is een vorm die veel gebruikt 
wordt, omdat de verkoop zeer eenvoudig is. Gratis of tegen betaling accounts vrijgeven is 
overigens uw keuze.

Kopen via internet
Op de inlogpagina kan er een online kaartverkoop mogelijk 
gemaakt worden. Hier kunnen gebruikers met een creditcard 
een nieuw account kopen. Deze verkoop wordt vaak 
gecombineerd met kaartjes. Buiten openingstijden kunnen 
gebruikers dan online nieuwe toegang kopen. Tijdens 
openingstijden kan het aan de balie of online. 

Bij verkoop aanmaken
Om in de Wandy Hotspot een account aan te maken op het 
moment van verkoop zijn verschillende softwarepakketten 
beschikbaar. Deze software maakt lokaal in de  Wandy Hotspot 
een account aan, die dan op verschillende manieren aan de 
gebruiker gegeven kan worden. Overleg met ons wat het beste 
bij uw situatie past.

Eén account meerdere locaties
Het is mogelijk op meerdere locaties te werken met één account. Om dit mogelijk te maken worden 
de Wandy Hotspots  gekoppeld. Dit werkt standaard voor de accounts die online gekocht zijn. 

Deze opties zijn naast elkaar mogelijk in het systeem. Bij Wandy is het altijd en-en. Ook voor de 
gebruikersaccounts is de Wandy Hotspot een betaalbaar, beheersbaar en schaalbaar product. 
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