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REJESTRACJA W SYSTEMIE
Aby rozpocząć proces rejestracji należy wybrać przycisk SZYBKA
REJESTRACJA znajdujący się na głównej stronie www.wifi-spot.pl
Na początek podaj adres mailowy oraz hasło (dwukrotnie). Będą
one służyły do logowania się w systemie. Po zapisaniu danych,
pojawi się komunikat informujący, że na adres mailowy podany
w czasie rejestracji wysłany zostanie link aktywacyjny, który
umożliwi dokończenie procesu rejestracji.

Po kliknięciu w link aktywacyjny
pojawi się strona z komunikatem o treści:

Zaloguj się, a następnie stwórz własny profil.

TWORZENIE
PROFILU
UŻYTKOWNIKA
Uzupełnij dane.

1

Po każdej wykonanej operacji
konieczne jest wciśnięcie klawisza
ZAPISZ.

1

Wszystkie wprowadzone tu dane, przechowywane są w systemie z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnie
z zapisami ustawy o ochronie danych osobowych u rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych a Administracji z dnia 29 kwietnia 2004
roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny
odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
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WYGLĄD PANELU
ADMINISTRACYJNEGO
System WiFi-Spot to jednolite narzędzie
pozwalające
na
tworzenie,
edycję
i obsługę Hot Spotów. Po zalogowaniu się
Użytkownika do systemu, panel administracyjny
otwierany jest w nowym oknie.

1
2

System WiFi-Spot składa się z kilku modułów,
z których każdy odpowiada za inny aspekt
serwisu. Lista dostępnych modułów znajduje się
na lewym pasku w oknie systemu (1). Okno
główne systemu (2) zmieniane jest w zależności
od podejmowanych przez Użytkownika akcji.

TWÓJ PROFIL
Zmiana danych logowania, danych
personalnych, danych adresowych
Użytkownika, abonamenty (dokonywanie
płatności, zmiana abonamentów), historia
zleceń płatności.

TWOJE HOT SPOTY
Dodawanie Hot Spotów, edytowanie ustawień
Hot Spotów (statystyki, strony startowe).

PLANY TARYFOWE
Lista planów globalnych o „sztywnych” ustawieniach. Tworzenie nowych planów, według własnych
parametrów.

KUPONY
Generowanie oraz drukowanie kuponów dostępowych do Internetu (opcja dostępna dla Hot Spotów
komercyjnych – z kuponami).

Instrukcja obsługi systemu WiFi-Spot.pl

Strona 2

DODAWANIE HOT SPOTA
Aby dodać nowy Hot Spot należy wejść do zakładki DODAJ HOT
SPOTA, znajdującej się z lewej strony ekranu w sekcji TWOJE HOT
SPOTY. Na początek należy wybrać jeden spośród dostępnych
abonamentów darmowych. Opcje płatne dostępne są w kolejnych
krokach. Więcej na temat abonamentów: www.WiFi-Spot.pl/koszty

Część danych z formularza (telefon,
adres,
opis)
znajdzie
się
w wyszukiwarce Hot Spotów, dla
zwiększenia
możliwości
znalezienia
Twojego Punktu (tę opcję można
wyłączyć).

Abonament
Dostępne są dwa abonamenty bezpłatne
(FREE – abonament bezkuponowy
i PERSONAL – z kuponami) oraz kilka
komercyjnych (z kuponami PRO). Ich
aktywacja możliwa jest po dokonaniu
płatności.

Przeczytaj o abonamentach
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ABONAMENTY
ABONAMENT BEZKUPONOWY
WiFi-Spot Free
W planie WiFi-Spot FREE logowanie do Hot Spota nie wymaga
wprowadzania haseł. Aby wejść do Internetu wystarczy zaznaczyć
przycisk WEJŚCIE. Zalogowanie jest równoznaczne jest z zapoznaniem
się i z akceptacją warunków korzystania z Hot Spota (Regulamin).

Sposób logowania w Hot Spocie
z abonamentem bezkuponowym

Regulamin dostępny jest dla Użytkowników na stronie startowej. W
zależności od ustawień Hot Spota, użytkownik po zalogowaniu się może być automatycznie przekierowany na
stronę zdefiniowaną w panelu administracyjnym. W przypadku abonamentu WiFi-Spot FREE podczas
korzystania z Internetu na monitorze osoby korzystającej z bezprzewodowej sieci co pewien czas pojawiać się
będą reklamy. Firma udostępniająca taki rodzaj Hot Spota nie może generować kuponów ograniczających
korzystanie z Hot Spota. Dostęp bezkuponowy jest również możliwy w przypadku abonamentów
indywidualnych.

ABONAMENTY Z KUPONAMI
WiFi-Spot PERSONAL
WiFi-Spot PRO (30, 100, 250, 1000)

Sposób logowania w Hot Spocie
z abonamentem z kuponami

Logowanie do systemu odbywa się poprzez wpisanie kodu z
udostępnionego przez właściciela Hot Spota kuponu. Kupony mogą
być udostępniane darmowo lub za opłatą, w zależności od polityki
właściciela Hot Spota.
W planie WiFi-Spot PRO właściciel Hot Spota płaci miesięczną opłatę administracyjną, w ramach której
otrzymuje określoną ilość kuponów oraz pomoc techniczną (w zależności od wybranego abonamentu jest to:
dostęp do bazy wiedzy na stronie www, formularz kontaktowy, wsparcie e-mailowe lub telefoniczny help desk).
Z poziomu panelu administracyjnego systemu WiFi-Spot.pl właściciel Hot Spota ma możliwość generowania
i drukowania kuponów, tworzenia własnych planów taryfowych lub opcjonalnie blokowania reklam. Otrzymuje
również zaawansowany moduł monitoringu wykorzystania kuponów.
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KONFIGURACJA ROUTERA
Wejdź w swojego Hot Spota a następnie
w zakładkę INFORMACJE.
Wybierz jedną z dwóch opcji [1]
1. Router z DD WRT – dostęp dla użytkowników przez WiFi –
Strona startowa dostępna tylko dla klientów łączących się
radiowo przez Wi-Fi.
2. Router z DD WRT – dostęp dla użytkowników
przez WiFi i LAN - Strona startowa dostępna dla
klientów łączących się radiowo przez Wi-Fi oraz dla
łączących się z siecią LAN za pomocą kabla.
Skopiuj link [2], i wklej dokładnie skopiowane dane
w odpowiednie pole [3] w panelu administracyjnym
skonfigurowanego wcześniej routera – w dziale
(Administration”/ „Commands”). Instrukcje wgrania
oprogramowania oraz konfiguracji przykładowych
urządzeń znajdują w dziale pomoc techniczna na
stronie WiFi-Spot.pl.
Przy wgrywaniu skryptu, router musi mieć
skonfigurowane połączenie z Internetem. Po
podłączeniu do routera musi być dostęp do stron
internetowych.

1

Zakończ operacje wciskając komendę „Run
Commands” [4]. Po prawidłowej konfiguracji
urządzenia na adres mailowy podany podczas
rejestracji zostanie wysłany mail z informacją
o statusie Twojego Hot Spota.

2

3
4
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UZUPEŁNIENIE DANYCH
HOT SPOTA
Część z wprowadzonych danych (typ lokalizacji, adres, opis)
będzie pojawiała się w wyszukiwarce Hot Spotów na stronach
systemu WiFi-Spot.pl. Jeśli nie chcesz, by dane Hot Spota
pojawiały się w wyszukiwarce zaznacz „Ukryj dla
wyszukiwania”

ABONAMENT do wyboru:
Na początek masz do wyboru jeden z dwóch darmowych
abonamentów (bezkuponowego - FREE lub kuponowego =
PERSONAL). Abonament można zmienić w dowolnym
momencie.
Jeśli zakładasz konto po raz pierwszy i chcesz skorzystać
z planu testowego z kuponami, wybierz PERSONAL, otrzymasz
w nim pulę darmowych kuponów do wykorzystania przez
okres 3 miesięcy. Jeśli nie chcesz udostępniać Internetu z
kuponami wybierz Abonament FREE. Po założeniu konta
możesz zmienić abonamenty na płatne, ponownie wchodząc w
USTAWIENIA HOT SPOTA i dokonując płatności. Zobacz zmiana
abonamentu

NAZWA HOT SPOTA Widoczna jest w internetowej
wyszukiwarce miejsc oferujących tę usługę. Postaraj się
wybrać dla własnej lokalizacji unikalną nazwę. Nazwa Hot
Spota będzie rozgłaszana jako nazwa sieci bezprzewodowej.

WSPÓŁRZĘDNE Po wpisaniu wszystkich danych zatwierdź je
klawiszem „Zapisz”. Wejdź jeszcze raz w Twoje Hot Spoty/
nowo dodany Hot Spot/Ustawienia i zaznacz „Pokaż mapę”
a następnie „Pobierz współrzędne”. Pojawi się mapa,
z zaznaczoną lokalizacją. W oknach nad mapą pojawią się
współrzędne lokalizacji. Operację należy ponownie zapisać.

USTAWIENIE DOMYŚLNYCH LIMITÓW SZYBKOŚCI
TRANSFERU do Internetu (upload – dane wysyłane)
z Internetu (download – dane odbierane). W tym miejscu możesz zmodyfikować ograniczenia szerokości pasma
dla Użytkowników swojego Hot Spota. Ustawione w tym miejscu domyślne ograniczenia pasma mogą być
później zmienione lub zmodyfikowane poprzez ustawienia planów taryfowych. Jeżeli w planach taryfowych nie
będzie innych wartości limitów szybkości to będą obowiązywały limity ustawione w tym miejscu.

DODATKOWE OPCJE – przekierowanie do domyślnej strony (np. do twojej strony firmowej). Możesz tu
wpisać adres www, na który Użytkownik Hot Spota będzie przekierowywany automatycznie po zalogowaniu się
na stronie startowej
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ZMIANA/ PRZEDŁUŻENIE ABONAMENTU
Jeśli chcesz:
zmienić dotychczasowy abonament np. z FREE lub PERSONAL na abonament płatny,
przedłużyć istniejący abonament.
Wejdź w TWÓJ PROFIL/
ABONAMENTY a następnie
zaznacz PRZEDŁUŻYĆ
ABONAMENT, jeśli chcesz
przedłużyć Abonament, albo
ZMIEŃ ABONAMENT”, jeśli
chcesz dokonać zmiany
taryfy.
Przy przedłużaniu abonamentu
pokazywana jest data ważności
abonamentu oraz liczba kuponów.
Przedłużając abonament należy
zaznaczyć ilość miesięcy, na jaką
chcemy przedłużyć abonament a
następnie zaakceptować operację
wciskając klawisz PRZEDŁUŻ.
Przedłużenie o kilka okresów
powoduje, że wszystkie kupony
będą ważne na czas ważności
abonamentu. Przy zmianie,
należy wybrać nowy abonament,
ilość miesięcy i zaakceptować
operację wciskając klawisz ZMIEŃ.

Zostajesz przekierowany do strony płatności
(operacja nie dotyczy abonamentów FREE
i PERSONAL), gdzie możesz dokonać płatności
elektronicznie, lub przelewem standardowym.
Jeśli
wybierzesz
płatność
przelewem
standardowym, na adres podany w czasie
rejestracji zostaną wysłane szczegóły przelewu.
W przypadku wyboru płatności elektronicznej,
system przekierowuje Cię na stronę płatności
elektronicznych.
UWAGA Abonamenty FREE i PERSONAL przedłużają się
automatycznie po zakończeniu terminu ważności
abonamentu.
UWAGA: przy zmianie na abonament płatny z
abonamentu FREE lub PERSONAL okres nowego
abonamentu biegnie od dnia zmiany.
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TWÓJ PROFIL
Miejsce, w którym możesz zmienić dane logowania/ dane
personalne, dokonać płatności, zobaczyć historię swoich zleceń.

EDYCJA PROFILU
W miejscu tym wpisujesz swoje dane do wystawienia faktury (jest to
konieczne, w przypadku wyboru abonamentu płatnego).

ZMIANA HASŁA
Jeśli chcesz zmienić aktualnie
używane hasło możesz to
zrobić wchodząc w PROFIL
UŻYTKOWNIKA a następnie w
zakładkę ZMIANA HASŁA.
Należy wpisać adres mailowy,
używany do logowania,
aktualne hasło, oraz
dwukrotnie nowe hasło.

ABONAMENTY
Miejsce, gdzie widoczne są wszystkie posiadane
przez Ciebie abonamenty, we wszystkich
Twoich Hot Spotach. Stąd możesz dokonać
przedłużenia lub zmiany abonamentu.

TWOJE ZLECENIA
Historia wykonanych przez Ciebie operacji i
płatności. Miejsce, gdzie możesz sprawdzić, jakie
zlecenia zrealizowałeś a jakie pozostają jeszcze
do opłacenia. Możesz je sortować wg statusu
operacji (zapłacone, oczekujące, anulowane)
albo daty (najnowsze, najstarsze). Jest to
pomocne przy większej ilości Hot Sporów, a tym
samym większej ilości wykonywanych operacji.
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INFORMACJE
O HOT SPOCIE
Migawka z najważniejszymi
informacjami na temat HOT SPOTA:
Dane teleadresowe Hot Spota
Informacje na temat dostępnych
urządzeń (podłączone routery)
Informacje na temat użytkowników
on-line + skrypty konfiguracyjne
dla routerów
Liczba kuponów możliwych do
wygenerowania, a także liczba
wygenerowanych
i niewykorzystanych kuponów.
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STRONA STARTOWA
System umożliwia personalizację strony
startowej. Dzięki dodaniu własnych
elementów – Logo Firmy, tekstu,
regulaminu Twoja strona nabierze
indywidualnego charakteru.

WYBÓR SZABLONU
Do wyboru masz jeden z kilkudziesięciu szablonów,
udostępnionych w panelu. Każdy z nich możesz
zobaczyć w powiększeniu, klikając na znaczek
w prawym dolnym rogu szablonu. Aby wybrać szablon
należy kliknąć w szare pole a następnie ZAPISAĆ
ZMIANĘ (klawisz „Zapisz” na dole strony).

TEKST GŁÓWNY
W tej chwili możesz stworzyć tekst [1] w trzech
językach (j. polskim, j. angielskim i j. niemieckim).
Nieuzupełnienie danych w danej wersji językowej
powoduje, że język ten nie jest
widoczny, jako jeden do wyboru na
stronie startowej.

REGULAMIN
Zamieść zasady udostępniania
bezprzewodowego Internetu Hot
Spot. Regulamin [2] również możesz
zapisać w trzech wersjach
językowych.

LOGO
Dodaj swoje logo [3]. Wielkość znaku
firmowego oraz sposób jego
wyświetlania uzależnione są od
wybranego szablonu.
Do edycji tekstów zaleca się
wykorzystanie przeglądarki Mozilla
Firefox.
Każdą operację możesz sprawdzić (zobaczyć) wybierając przycisk
PODGLĄD STRONY. Szablon, tytuł, regulamin i logo możesz zmieniać
wielokrotnie, każdorazowo zapisując zmiany.
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INNE FUNKCJE

DOZWOLONE STRONY
Jeśli posiadasz Hot Spot działający komercyjnie
(z kuponami) możesz wykorzystując ten moduł
uruchomić dostęp do swojej strony internetowej osobom,
które nie będą posiadały kuponów.

Możesz zapisać od 1 do 5 adresów www (w zależności od
wybranego abonamentu) do których możliwy będzie dostęp
bez logowania. Wpisujesz je pojedynczo w oknie „Host”
każdorazowo wciskając klawisz „Dodaj”.

DOZWOLONE ADRESY MAC
W zależności od posiadanego abonamentu
możesz wpisać w systemie do 5 adresów MAC
komputerów, z których dostęp do Internetu nie
będzie wymagał logowania (mogą to być np.
komputery Twoich pracowników). Komputery te
uzyskują dostęp do Internetu bezpośrednio po
podłączeniu, bez wyświetlania strony startowej.
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STATYSTYKI
Statystyki to źródło wiedzy na temat Użytkowników Hot Spota, wielkości transferu i obrotu kuponami.
Statystyki dają informacje pozwalające na lepsze wykorzystanie systemu. Właściwe z nich korzystanie pozwoli
na uniknięcie wielu błędów oraz na efektywniejsze zagospodarowanie udostępnianej sieci.
Statystyki uzależnione są od informacji zwracanych do systemu przez
Twój router i przedstawiane dane mogą nieznacznie różnić się od
rzeczywistych.

UŻYTKOWNICY
Liczba wykorzystanych kuponów oraz
liczba
unikalnych
użytkowników/
komputerów (adresy MAC). Statystyki
widoczne są w przedziale dobowym,
tygodniowym, miesięcznym i rocznym.

Pod wykresem możesz pobrać raporty, generowane za poprzednie miesiące. Tworzone są one automatycznie
1 dnia kolejnego miesiąca. Miesięczne raporty zawierają informacje na temat:
Sumy użytkowników (unikalnych adresów MAC)
Średniej liczby użytkowników/dzień
Maksymalnej liczby użytkowników w dniu
Unikalnych adresów MAC
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TRANSFER
Transfer widoczny jest w przedziale
dobowym, tygodniowym, miesięcznym
i rocznym. Pokazuje w jakim stopniu
wykorzystywane jest łącze (w zakresie
przesyłanych i odbieranych danych).
Statystyki transferu nie uwzględniają
transferu
użytkowników
niezalogowanych.
Transfer filtruje się podobnie, jak
w przypadku użytkowników, wybierając
interesujący nas zakres (doba/tydzień).

Pod wykresem znajdują się raporty do pobrania, generowane dla wszystkich Hot Spotów użytkownika za
poprzednie miesiące. Tworzone są one automatycznie 1 dnia kolejnego miesiąca. Miesięczne raporty zawierają
informacje na temat:
Ilości pobieranych danych (w MB)
Ilości wysyłanych danych (w
MB)
Sumy pobranych i wysyłanych
danych (+ średnia na dzień)

DŁUGOŚĆ SESJI
Możesz tu zobaczyć czas, jaki czas
użytkownicy Hot Spota spędzają
w Internecie. Podobnie jak inne
informacje, można je filtrować
(minuty/godziny/dni). Raport długości
sesji generowane są w okresach
miesięcznych. Można je pobrać
w postaci pliku PDF, który znajduje się
poniżej wykresu słupkowego.
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STATUS HOT SPOTA
Informacja o tym, czy Hot Spot działa,
czy nie, widoczna jest w zakładce Status
Hot Spota. Informacje z routera
napływają do systemu, co godzinę*
i są widoczne w postaci pól czerwonych
(brak aktywności Hot Spota) i pól
zielonych (Hot Spot skontaktował się z
systemem). Jeżeli Hot Spot nie zgłosi
się do systemu 4 kolejne razy, właściciel
Hot Spota jest informowany o tym
mailowo.
*może się zdarzyć sytuacja, że Hot Spot
nie działał (np. wystąpiła kilkuminutowa
przerwa w dostawie Internetu) a w
systemie widoczne będzie pole zielone.
Oznacza to, ze przerwa w dostawie
Internetu nastąpiła miedzy kolejnymi
„kontrolami” statusu Hot Spota i była
na tyle krótka, że nie została przez nie
wychwycona. Może się również zdarzyć
ze Hot Spot będzie próbował się
skontaktować z systemem np. w czasie kilkuminutowej przerwy w dostawie Internetu lub kontakt nie dojdzie
do skutku np. z powodu zbyt długiego czasu oczekiwania - wówczas w systemie widoczne będzie pole
czerwone. Nie oznacza to, ze system nie działał przez całą godzinę.

LOGI KUPONÓW
Informacje na temat poszczególnych
logowań, zawierające:
Kod dostępowy kuponu
Adres MAC komputera,
z którego nastąpiło logowanie
do Internetu
Czas rozpoczęcia i zakończenia
sesji
Długość sesji
Ilość wysłanych i pobranych
danych (w kB)

Dostępne są dzienne informacje
odnośnie podłączeń do Hot Spota
w ramach bieżącego miesiąca.
Dodatkowo generowane są
raporty miesięczne od
momentu utworzenia HOT
SPOTA. Można je pobrać z
panelu administracyjnego
w postaci pliku PDF.
Instrukcja obsługi systemu WiFi-Spot.pl
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PLANY TARYFOWE
Plany taryfowe wykorzystywane są tylko przez Hot Spoty
w abonamentach kuponowych (np. WiFi-Spot PERSONAL i WiFiSpot PRO). Abonamenty te pozwalają na generowanie kuponów o
parametrach zdefiniowanych w planach.
Plan taryfowy określa parametry, zgodnie, z którymi Użytkownik
uzyskuje dostęp do Internetu. W szczególności określa, jaka jest ważność kuponu, limit na czas dostępu,
transfer itp. Kupony uprawniające do dostępu do Internetu wydawane są na podstawie parametrów
zdefiniowanych w wybranym planie taryfowym.
Generując kupony, użytkownik może wybrać jeden z istniejących planów – warto zapoznać się z istniejącymi
w systemie planami globalnymi, lub stworzyć własny.

LISTA PLANOW
TARYFOWYCH
Plany globalne są
nieedytowalne
i zaznaczone na liście
planów taryfowych
szarym kolorem.
Edycja planów
taryfowych jest
możliwa tylko w
przypadku planów
stworzonych przez
Właściciela Hot Spota.

Instrukcja obsługi systemu WiFi-Spot.pl
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TWORZENIE NOWEGO PLANU
Możesz stworzyć własny plan, lub wiele planów
o dowolnych parametrach. W tym celu należy
wejść w zakładkę „Dodaj plan”
i określić parametry planu.
Uwaga: parametry podawane w tym oknie
należy traktować, jako parametry przybliżone.
Ich dokładność uzależniona jest od samego
routera obsługującego Hot Spot oraz sposobu
wykorzystywania Internetu przez Użytkownika.
W przypadku definicji limitów (np. transferu czy
czasu) mogą występować niewielkie różnice.

OPIS PLANU – informacje tutaj wpisane będą
widoczne na drukowanym kuponie.

WAŻNOSC KUPONU – parametr określający
ważność kuponu od pierwszego logowania,
(od 0, które oznacza brak ograniczenia do
maksymalnie 30 dni).

OGRANICZENIA SZEROKOŚCI PASMA –
parametr opcjonalny – nadpisuje domyślne
ograniczenie szerokości pasma zdefiniowane
przy definicji Hot Spota.

OGRANICZENIA DŁUGOŚCI SESJI –
Ograniczenie na sumaryczny czas, przez który
Użytkownik jest zalogowany do Hot Spota. W
przypadku wylogowania użytkownika z Hot
Spota (w zależności od routera - ok. 15 minut
od odłączenia komputera) czas sesji jest zatrzymywany i kontynuowany w momencie następnego zalogowania.

PRZEPUSTOWOŚĆ (UPLOAD) - ograniczenie na szybkość wysyłania
PRZEPUSTOWOŚĆ (DOWNLOAD) - ograniczenie na szybkość pobierania
OGRANICZENIA TRANSFERU DANYCH – Określenie całkowitego transferu (pobieranie + wysyłanie), po
przekroczeniu, którego Użytkownik jest rozłączany.

Instrukcja obsługi systemu WiFi-Spot.pl
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PRZYKŁAD WŁASNEGO PLANU
TARYFOWEGO
Plan
dający
możliwość
korzystania
z Internetu przez 3 godziny (sumarycznie) w
przeciągu dwóch dni od pierwszego
logowania.

Ważność kuponu to 2 dni (48 godziny).
Prędkość wysyłania na poziomie 512 MG
oraz odbierania na poziomie 1024 MG.
Długości (limit) sesji: 3h (180 min).

Plan własny znajduje się na liście planów taryfowych. W przeciwieństwie do stałych planów dostępnych
w systemie, plan własny widoczny jest na białym tle.

Instrukcja obsługi systemu WiFi-Spot.pl
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KUPONY
Kupony służące do logowania się do Internetu, dostępne w pakietach
kuponowych (np. PERSONAL oraz PRO).

PAKIETY KUPONÓW
Na START każdy
Użytkownik Hot Spota
otrzymuje pakiet startowy
z pulą kuponów, do
zagospodarowania według
własnych potrzeb i do
przetestowania systemu.
Plan testowy nie posiada ograniczeń, co do wydawania kuponów. Kupony wydawane z planu testowego nie są
odejmowane od dostępnych kuponów. Kupon testowy pozwala na dostęp przez określoną ilość minut (np. 15
min.) z limitem transferu (np. 512 MB). Po przekroczeniu któregokolwiek z limitów, użytkownik jest rozłączny. l

KUPONY WG PLANÓW

Kupony pogrupowane wg planów
taryfowych, które zostały im
przypisane.
Moduł pozwala na kontrolę stanu
posiadanych kuponów, wg kategorii:
Wolne – kupony do wykorzystania
Rozpoczęte – kupony znajdujące się w
użyciu, a jeszcze niezakończone
Zakończone- kupony wykorzystane

Instrukcja obsługi systemu WiFi-Spot.pl
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GENEROWANIE KUPONÓW

Aby wygenerować kupony należy w dziale KUPONY, wybrać
zakładkę WYDAJ KUPONY a następnie w formularzu, który pojawi
się po prawej stronie ekranu wybrać odpowiednie parametry.

Jeśli masz kilka Hot Spotów, wybierz, dla
którego z nich chcesz wydać kupony
Określ Plan taryfowy. Masz do wyboru
kilkanaście zdefiniowanych planów, np.
„plan z dostępem do Internetu przez
1 dzień od pierwszego logowania”. Jeśli nie
odpowiada Ci żaden z planów,
zamieszczonych w panelu, możesz stworzyć
własny.
Określ liczbę kuponów, które mają być
wygenerowane dla tego Hot Spota
w określonym wyżej planie. Liczba ta nie
może być większa od liczby dostępnych do
wygenerowania kuponów.

Po wypełnieniu wszystkich pól należy
wcisnąć klawisz „Dodaj”. Na ekranie
pojawi się komunikat „Przejdź do
szczegółów kuponów”. Link
przekierowuje do strony, z której można
drukować kupony.
Możesz skorzystać z opcji szybkiego
drukowania (wszystkie wygenerowane
kupony) wybierając jeden z dostępnych
formatów.

Format AVERY C32011

Format 9 kuponów 170x 30 mm na stronę
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DRUKOWANIE
KUPONÓW/SZCZEGÓŁY
KUPONÓW
Drukowanie kuponów odbywa się
w zakładce SZCZEGÓŁY KUPONÓW.
Możesz je filtrować wg lokalizacji
Twojego Hot Spota, planu
taryfowego i drukować pojedynczo
lub grupowo.
Aby wydrukować określoną ilość
kuponów, należy wybrać je
zaznaczając okienka znajdujące się
obok kodu kuponu a następnie
nacisnąć „Drukuj”.
Aby wydrukować wszystkie
wygenerowane i niewykorzystane
kupony wystarczy wybrać klawisz
„Drukuj”.

WYGLĄD KUPONÓW
Po wybraniu opcji „Drukuj”pojawi
się okno, w którym należy wybrać
szablon, spośród proponowanych.
Tworzony jest plik PDF, który można
zapisać i wydrukować na dowolnej
drukarce formatu A4

Format Avery C32011
wielkość kuponów
85x54 mm

Wielkość kuponów
170x30 mm

Wielkość kuponów
170x30 mm
format dla gilotyny
TESS 900 ze spadami

Instrukcja obsługi systemu WiFi-Spot.pl
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USUNIĘCIE HOT SPOTA
Aby usunąć Hot Spota należy wejść w dział
TWOJE HOT SPOTY, a następnie w oknie, które
się pojawi po prawej stronie ekranu zaznaczyć
Hot Spot, który ma zostać usunięty i wcisnąć
klawisz „Usuń”.
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