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Zarządzanie publicznym WiFi

Analityka i statystyki

Silnik marketingowy

Silnik lokalizacyjny

Dane dotyczące użytkowników WiFi zbierane 
w czasie rzeczywistym 
Analiza kluczowych wskaźników efektywności 
w celu ulepszenia oferty  
Okresowe raporty dostarczane drogą mailową
Przechowywanie danych historycznych do 
zaawansowanych analiz

Nawigacja wewnątrz obiektu w ramach 
przeglądarki internetowej
Kampanie marketingowe w oparciu o lokalizację 
użytkownika
Szczegółowe analizy na podstawie map ciepła
Prosta architektura - brak zależności od rozwiązań 
zewnętrznych 

Linkyfi to kompleksowe rozwiązanie pozwalające zarządzać dostępem do sieci WiFi oraz wykorzysty-
wać WiFi jako narzędzie marketingowe i źródło informacji o użytkownikach logujących się do sieci. 
Platforma pozwala zwiększać satysfakcję klientów poprzez oferowanie usług dodatkowych w ramach 
dostępu do WiFi.  

Zarządzanie dostępem do WiFi wraz z wery-
fikacją tożsamości użytkowników
QoS – zarządzanie przepustowością, limitami 
oraz czasem trwania sesji 
Łatwy w obsłudze edytor Captive Portal i 
Landing Page  
Liczne opcje logowania, w tym poprzez media 
społecznościowe lub token

Spersonalizowane kampanie marketingowe
Segmentacja użytkowników w ramach wybranych 
kryteriów
Event-based marketing
Zwiększanie rozpoznawalności marki poprzez 
reklamy



Nasi klienci:

Zalety Linkyfi

Korzystaj z wielu funkcjonalności 
w ramach jednej platformy 

Zastąp kilka mniejszych systemów 
jednym – Linkyfi łączy w sobie silnik 
marketingowy, narzędzie do zarzą-
dzania siecią WiFi, moduł analityczny 
oraz silnik lokalizacyjny.

Rozszerz swoją ofertę dzięki usługom 
dodatkowym w ramach WiFi

Wyróżnij się na rynku i pokonaj 
konkurencję dzięki rozszerzeniu Twojej 
oferty komercyjnej o dodatkowe 
usługi oferowane w ramach WiFi. 

Wybierz model hostingowy, który 
odpowiada Twoim potrzebom

Linkyfi oferowany jest jako usługa 
w chmurze. W zależności od potrzeb 
Twojego biznesu, może również 
w łatwy sposób zostać przeniesiony 
na Twoje serwery. 

Poznaj i zaspokajaj potrzeby 
swoich klientów

Zaproponuj swoim klientom dodatko-
we usługi w ramach WiFi. Funkcjonal-
ności Linkyfi są dostosowane do 
każdego rodzaju biznesu, niezależnie 
czy jest to galeria handlowa czy 
niewielka kawiarnia. 

Odkryj skalowalne rozwiązanie 
bez ograniczeń

Dzięki Linkyfi możesz zarządzać 
dowolną liczbą obiektów. Nie ważne 
jak duży jest Twój biznes, platforma 
zostanie dostosowana do Twoich 
potrzeb.

Uprość procesy biznesowe dzięki 
drzewiastej strukturze organizacji

Stwórz dowolną ilość indywidualnych 
kont z dowolnie przypisanymi 
prawami dostępu. Zyskaj dostęp 
do danych zbieranych na poszczegól-
nych poziomach organizacji i w łatwy 
sposób propaguj ustawienia zbiorcze. 

Model biznesowy
Zostań naszym partnerem i zwiększ swoje przychody dzięki dodaniu Linkyfi do Twojej oferty. 
Linkyfi kierowany jest do:

  
  Operatorów telekomunikacyjnych
  Dostawców Internetu
  Integratorów WiFi
  Dystrybutorów
  Producentów urządzeń

Wyślij wiadomość na linkyfi@avsystem.com i poznaj pełnię możliwości Linkyfi. 

Silnik lokalizacyjny

Mapy ciepła & nawigacja 
użytkowników

Edytor
Captive Portal 

Liczne sposoby
logowania

Silnik marketingowy

Spersonalizowane
kampanie
marketingowe


