
WiFi VAS para prover 
novos valores a seus clientes
Linkyfi é uma plataforma projetada para hotspots públicos que combina o gerenciamento de acessos 
WiFi e uma ferramenta de marketing WiFi. É um serviço de valor agregado eficiente que aprimora a ex-
periência dos usuários WiFi. 

Múltiplos módulos e recursos em uma única solução

sales@avsystem.com       www.avsystem.com

Gestão WIFI

     Gerenciamento de acessos WiFi e verificação 
de usuário  

     QoS – largura de banda, quota e tempo de sessão
     Criação simples de páginas de destino 
     Numerosas opções de Log in, inclusive Facebook 

ou token 

Análises & Insights

     Dados em tempo real e históricos sobre os 
usuários WiFi

     Análise de dados comerciais para ampliar sua 
oferta  

     Relatórios e estatísticas sobre o comportamento 
dos usuários

     Retenção de dados para análises avançadas 

Mecanismo de Marketing

     Campanhas de Marketing personalizadas 
     Segmentação de grupos de marketing
     Integração simplificada com soluções 

de terceiros  
     Auto anúncio para aumentar a consciência 

da marca  

Mecanizmo de localização

     Navegação de usuários em tempo real baseada 
na Web
Campanhas de marketing baseadas na localização

     Análises detalhadas incluindo mapas de calor 
Sem envolvimento de terceiros



Aprovado por:

Mecanismo de localização

Mapas de calor & Navegação 
de usuários em tempo real

Criação de Portal 
de Captura

Numerosas 
opções de Log in

Mecanismo 
de marketing

Campanhas de 
Marketing personalizadas 

Utilize vários recursos em uma 
mesma plataforma

Substitua vários sistemas por um – 
Linkyfi é uma solução completa para 
gerenciamento de acessos WiFi e 
ferramenta de marketing WiFi.

Amplie sua oferta de serviços de 
valor agregado WiFi 

Mantenha a liderança frente à 
concorrência, oferecendo serviços de 
valor agregado WiFi para seus 
clientes.

Escolha um modelo de hospedagem 
que atenda às suas necessidades

Você pode começar a utilizar o Linkyfi 
em nuvem e então, quando sua 
empresa precisar expandir, você 
migra para suas instalações. 

Atenda às necessidades de seus 
clientes de forma eficaz

Forneça aos seus clientes inúmeros 
recursos relacionados ao WiFi que 
permitam rentabilizar seus acessos e 
que verdadeiramente se conectem a 
seus usuários WiFi.

Descubra uma solução escalável sem 
limites

Com Linkyfi você pode gerenciar 
qualquer número de empresas, contas 
e usuários WiFi registrados. Não importa 
o tamanho do seu negócio, a plataforma 
pode ser ajustada às suas necessida-
des.

Simplifique os processos com uma 
ferramenta múltipla

Configure qualquer número de contas 
individuais com seu próprio conjunto 
de permissões. Acesse dados agrega-
dos em diferentes níveis de organiza-
ção e reproduza facilmente qualquer 
configuração geral. 

Oportunidade de Negócio
Torne-se nosso parceiro e aumente suas receitas oferecendo serviço de valor agregado WiFi a seus clientes. 
Linkyfi pode ser facilmente implementado por:

  
  Operadores de Telecomunicações
  Provedores de Internet
  Integradores WiFi
  Distribuidores e revendedores
  Fabricantes de dispositivos 

Contate-nos pelo linkyfi@avsystem.com e mostraremos como Linkyfi pode melhorar o seu negócio. 

Benefícios do Linkyfi


