
GIỚI THIỆU
ü Ngày nay tiếp thị không đơn thuẩn là quảng cáo trên Tivi, công
nghệ đã đưa vào các hình thức tiếp thị mới:

o Tiếp thị thông qua mạng xã hội Facebook, kênh Youtube & hệ

thống quảng cáo WiFi-Marketing.

ü Hệ thống quảng cáo WiFi-Marketing chúng tôi mang đến Khách
hàng với sự khác biệt:

o Hệ thống được thiết kế phù hợp với nhu cầu quảng cáo sản phẩm

của khách hàng.

o Có báo cáo giúp khách hàng dễ phân tích.



Cung cấp đến Quý Công ty:

• GIẢI PHÁP TRỌN GÓI GIÚP QUÝ CÔNG TY

“TĂNG DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN”.

• Tăng doanh thu:

Ø Nhiều người dùng nhận diện

Ø Mua sản phẩm của công ty

• Giảm chi phí để tăng biên độ lợi nhuận

MỤC TIÊU



• Công nghệ lõi (Fimrware/ Kernel) cho thiết bị WiFi,

Gateway, Controller (Cloud-Based-Servcie) và hệ

thống Adv-Network;

• Platform được triển khai ở Việt nam, hệ thống Cloud

tại các Datacenter(s) khác nhau hoặc tại phòng máy

của đối tác/ khách hàng;

• Đáp ứng các yêu cầu bảo mật, an toàn thông tin

theo quy định nhà nước.

GIẢI PHÁP



CÔNG NGHỆ CỦA HONEYNET



MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NỘI BẬT

ĐẶC ĐIỂM HONEYNET KHÁC

Thị trường
Toàn lãnh thổ Việt Nam Phụ thuộc đại lý phát triển theo vùng miền

Đa dạng khách hàng từ 1 đến 5000 thiết bị AP hoặc hơn Chỉ tập trung những dự án lớn và phải đủ doanh thu

Công nghệ

Tự phát triển, may đo theo yêu cầu Phát triển và đóng gói riêng cho từng phân khúc
khách hàng

Có thể tích hợp nhiều hệ thống khác nhau Chi phí tích hợp rất cao do các hãng không thực hiện
theo yêu cầu riêng (có thể)

Có thể chạy được cục bộ (LAN) Không hoặc có nhưng chi phí cao

Luôn được cập nhật phiên bản mới nhất Có hoặc phải thay dòng thiết bị khác

Giá thành Linh hoạt Từ 5.000-20.000USD hoặc hơn cho hệ thống nhỏ
nhất

Cá nhân hóa Cá nhân hóa giao diện và quản trị theo yêu cầu Không thực hiện hoặc chi phí rất cao

Kết hợp Tương thích, tối ưu, trao đổi, kết nối & tích hợp với các
hệ thống khác

Không có tích hợp với hệ thống khác hoặc có nhưng
chi phí rất cao



MÔ HÌNH ÁP DỤNG



LỢI ÍCH DÀNH CHO CÔNG TY

1. Quản lý tập trung và từ xa:

ü Tất cả thiết bị WiFi (Indoor & Outdoor), với hàng ngàn/chục

ngàn/trăm ngàn thiết bị đồng thời

ü Quản lý băng thông từng người dùng/ nhóm người dùng

ü Tích hợp với hệ thống chứng thực: LDAP, AD, khác

ü Kết nối người dùng di chuyển trong phạm vi rộng và liên tục

ü Chính sách quản trị, quản lý tập trung và duy nhất (Firewall,

Bandwidth, Session timeout, WiFi-Marketing, …)

ü Phân luồng sử dụng cho người dùng & nhóm người dùng

2. Giải pháp và công nghệ:

ü Mô hình quản lý dựa trên đám mây (Private/ Public Cloud)

ü Thiết kế theo yêu cầu của khách hàng và thị trường

ü An toàn bảo mật và tính ổn định cao

ü Giải pháp chứng thực một lần duy nhất cho tất cả ứng dụng trên

toàn hệ thống mà không phụ thuộc vị trí truy cập của người dùng

ü Hệ thống quản lý, phân quyền người dùng theo nhóm và phân cấp

ü Giải pháp tổng thể về hạ tầng và dịch vụ CNTT

ü Tiếp cận các nền tảng công nghệ vượt trội, ổn định & chất lượng

dịch vụ



LỢI ÍCH DÀNH CHO CÔNG TY

3. Quảng bá thương hiệu:

ü Giải pháp quảng cáo, quản lý chiến dịch/ kịch bản trên nền tảng

WiFi (WiFi-Marketing từ kiểu cá nhân đến quảng bá diện rộng)

ü Hỗ trợ nhiều phương thức truy cập đa dạng (User/Guest, Voucher,

Coupon khuyến mãi, tài khoản mạng xã hội, phiếu khảo sát, …)

và hướng theo hành vi người dùng

ü Điều chỉnh theo từng yêu cầu riêng

4. Hệ thống thu thập dữ liệu và báo cáo:

ü Thu thập và phân tích dữ liệu người sử dụng theo thời gian thực

ü Tích hợp với Google Map để giám sát, theo dõi các thiết bị WiFi

ü Công cụ thống kê, báo cáo người sử dụng, số lượng truy cập, vị trí

truy cập, sóng truy cập, thời lượng truy cập, thiết bị kết nối, …

ü Cảnh báo tình trạng của thiết bị (WiFi, Gateway, …)



LỢI ÍCH DÀNH CHO CÔNG TY

5. Khác:

ü Dễ dàng triển khai (không đòi hỏi nhiều về từ phía kỹ thuật), mở

rộng nhanh chóng khi có nhu cầu và không ảnh hưởng hệ thống

đang sử dụng

ü Khả năng mở rộng hệ thống không giới hạn

ü Tích hợp, tinh chỉnh theo yêu cầu đặc thù từ thị trường, đối tác,

khách hàng

6. Hiệu quả kinh tế và cam kết:

ü Tiết kiệm chi phí đầu tư

ü Phủ sóng đủ và rộng, di dời nhanh, tái sử dụng hiệu quả, bảo trì hỗ

trợ sự cố nhanh chóng, đảm bảo kết nối liên tục, dễ dàng thay đổi vị

trí thiết bị WiFi và không cần cấu hình lại

ü Cam kết chất lượng sản phẩm, dịch vụ và không làm ảnh hưởng đến

lợi nhuận của nhà đầu tư


