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EasyZone Hotspot Billing v3.2 EAP
ระบบจัดการอินเตอร์เน็ตคุณภาพสูง ใช้งานง่าย สะดวก ปลอดภัย

EasyZone Hotspot Billing v3.2 EAP
คือ ระบบจัดการอินเตอร์เน็ตคุณภาพสูง ใช้งานง่าย

Single and Multi Hotspot over VLAN
สำาหรับการบริการ Hotspot เช่น สถานศึกษา

สะดวก ปลอดภัย สำาหรับสำานักงาน สถานศึกษา และ

องกรค์ขนาดใหญ่ หรือ โรงแรม ที่มีขนาดตั้งแต่ 1,000

สะดวกในการจัดการระบบอินเตอร์เน็ต สามารถควบคุมได้

VLAN โดยซอฟแวร์ของเรา สามารถตอบโจทย์ ความ

สถานประกอบการ อพาร์ทเมนท์ โรงแรม ที่ต้องการความ
ทั้ง ระบบ Wireless และ ระบบ LAN
Key Feature
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ระบบ VLAN

ระบบ Multi Hotspot

ระบบ Hotspot per VLAN
ระบบ Billing Plan

users ขึ้ นไป การทำา multi-hotspot และแยกตาม

ต้องการของลูกค้าได้เป็ นอย่างดี ทั้งเป็ นการรักษาความ
ปลอดภัยของระบบเมื่อมีไวรัส ในระบบ หรือ หนอน

คอมพิวเตอร์ ระบบจะสามารถแยก และวิเคราะห์ ถึง
ปั ญหาของแต่ละ VLAN ได้

รองรับการทำางานร่วมกับ Cisco WLC

ระบบ Account
ระบบ Refill

ระบบลงทะเบียน
ระบบการเงิน

ระบบสถานะอุปกรณ์
ระบบลูกค้าออนไลน์
ประวัติการใช้งาน

ระบบข้อมูลจราจร

ระบบ Block Sites
อื่น ๆ

พร้อมรับประกัน 1 ปี เต็ม

พร้อมบริการ Online Remote Support

เพื่อเป็ นการบริการ

Hotspot ในองกรค์ แบบ

เต็มประสิทธภาพ ทีมงานได้
ทดสอบการทำางาน กับ

อุปกรณ์ Wireless Controller ระบบดับโลก คือ Cisco
WLC โดยการทำางานแบบ Multi SSID แยกตาม VLAN
ระบบสามารถทำางานได้เป็ นอย่างดีเยี่ยม และ เปิ ดบริการ
ให้ผู้ใช้บริการได้ตลอด 24 ชม

ระบบแจ้งเตือนปั ญหาด้วยเสียง

ด้วยนวัตกรรมใหม่ในการ

บริการลูกค้า ผ่านการ support
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ทีมงานได้พัฒนาระบบเสียงแจ้งเตือน เมื่อเกิดปั ญหา เพื่อ

รายวัน และสามารถส่งไปยัง FTP Server เพื่อสำารอง

รวดเร็ว สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยระบบเสียง

รองรับการทำา ISO สำาหรับองค์กร

ให้ลูกค้าได้ทราบปั ญหาเบื้ องต้นและแก้ไข ปั ญหาได้อย่าง
แจ้งเตือนการเชื่อมต่อ ปั ญหาการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

ปั ญหาอุปกรณ์ ในครือข่าย ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ และอื่น

ข้อมูลไว้ สำาหรับองกรค์ ที่ต้องการความปลอดภัยสูง และ

ระบบแสดงสถานะระบบและเครือข่าย

ๆ

Client Informations
ระบบแสดงสถานะของทรัพยากรในระบบ พร้อม

ทั้งสถานะของเครือข่าย เพื่อให้ผู้ดูแลระบบได้ทราบถึงการ
ใช้ทรัพยากร และสามารถวางแผนจัดการ เพิ่มขยาย

ทรัพยากรได้ตามต้องการ พร้อมทั้งสามาถวิเคราะห์การใช้
เพื่อให้ผู้ดูแลระบบ สามารถแก้ไขปั ญหาได้อย่าง

รวดเร็ว และบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบสามารถ

เก็บข้อมูลของลูกค้า เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ browser ทีใ่ ช้และ
OS ทีใ่ ช้ และยังสามารถเก็บสถิติของลูกค้าทั้งหมดเพื่อ

วิเคราะห์ แยกตามประเภทอุปกรณ์ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบได้
ใช้เป็ นข้อมูลวิเคราะห์ระบบ

ระบบแจ้งเตือนสถานะอุปกรณ์ ด้วยเสียง

ระบบเพื่อเป็ น รายงาน ให้กับองค์กร ในการวางแผนการ
ใช้งบประมาณด้านไอที ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำา

ระบบรายงานการเงิน

ระบบรายการงานเงินแบบ Realtime สำาหรับ

ลูกค้าที่ต้องการเปิ ดบริการแบบชำาระเงิน เพิ่มความสะดวก
ในการบริหารการเงิน และการวางแผนการตลาด เพื่อเพิ่ม

ยอดขายในการให้บริการ พร้อมทั้งวางแผนการเงินได้อย่าง
ถูกต้อง

ระบบ EasyZone Cloud Radius Billing

เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ลูกค้า ในการดูแล

ระบบด้วยตนเอง ในขั้นต้นระบบได้สร้างนวัตกรรมการแจ้ง
เตือน สถานะอุปกรณ์ ด้วยเสียง เพื่อให้ลูกค้าได้ทราบถึง
ปั ญหาของระบบและแก้ไขได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
ระบบสามารถระบุช่ อ
ื ของอุปกรณ์ ชั้นที่ติดตั้งและราย
ละเอียดอื่น ๆ ได้อย่างละเอียด

ระบบจัดเก็บ LOG มาตรฐาน

ระบบจัดเก็บ LOG แบบมาตรฐานเพื่อจัดเก็บ

Log แบบสมบูรณ์ สามารถรายงานผลให้กับ ผู้ดูแลระบบ
ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำา พร้อมทั้งบันทึกไว้ในระบบแบบ

บจก.อีซี่โซน เป็ นบริษท
ั รายแรกในประเทศไทย

ที่ให้บริการ Cloud Radius Billing ด้วยประสบการณ์ กว่า

5 ปี ในระบบ Cloud Radius เราจึงสร้างโปรแกรมที่รองรับ
ระบบ radius ได้อย่างสมบูรณ์ ถูกต้อง และมีมาตรฐาน
radius ระบบโลก
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TECHNICAL SPECIFICATIONS
Networking

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Support Router, NAT mode
Supprot VLANs
Support Wireless Device
Support static IP, DHCP and PPPoE
Built-in DHCP Server
Built-in PPPoEServer
Conﬁgurable static routers
Support MAC Address or IP Pass Through
Support SSH servers
Support Port Forwarding

Hotspot

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Support Multi-Hotspot
Support Hotspot per VLAN
Support Cisco WLC
Support Realtime Online Bandwidth
Support Cookie Login,Mac address
Support External Radius
Support Landing page
Support Walled Garden
Support HTML Editor for login page
Support Client Web browser and OS details
Support for multiple authentication methods
(CHAP, PAP, MAC, COOKIE)
Group and policy-based access control
User session management
SSL protected login portal page
Support RADIUS accounting
Support RADIUS VSA for volume-based quota of
an external RADIUS server

•
•
•
•
•
Billing Plan & Accounting

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Provide billing plans for accounts
Support captive portal authentication
Support ticket generator , auto, manual, mac
authen
Support Refill system
Support Import and export account
Session idle timeout
Session and account expiration control
Login time frame control
Session limit
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•
•
•

Online status monitoring of users
Support user trafﬁc session (TCP) logging
Detailed per-user trafﬁc history based on time for
accounts

AP Management

•
•
•
•

Sound Alert on AP Status
AP status and connection monitoring
AP ping for diagnostics
Manage AP throught port forwarding

System Administration

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Web-based management user interface
Support Sound Alert
Backup and restore system conﬁguration ﬁle
SNMP v1/v2c
MRTG
Restore to factory defaults
Log ﬁle delivery by FTP
Reboot,Poweroff, Renetwork by web interface
Application Online Status

Security

•
•
•
•

•
•

Centralized WLAN security conﬁguration
SSID separation and layer 2 user separation
Integrated layer 2 ﬁrewall
Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS)
supported
Flexible storage and extraction of logs of guest
activities
Support Block Bittorrent
Support Block websites

Log Recording

•
•
•

Log Management
Local and Remote Recording
Authentication & Identiﬁcation

System requirement

•
•
•
•

Processor : 1 gigahertz (GHz)
RAM : 512MB of system memory
Hard disk space : 20 GB available
Network interface : 2 Port

EasyZone Cloud Radius Billing

•

Cloud RADIUS Server, 1,000 User Concurrent,
Unlimited User Generate (Option)
Cloud RADIUS Server, 5,000 User Concurrent,
Unlimited User Generate (Option)

•

•
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