
Application Control PRO (FULL)

Dengan modul opsional IACBOX Application Control 
PRO, Anda dapat menetapkan aturan untuk aplikasi atau 
protokol tertentu yang ingin Anda izinkan sepenuhnya, 
sebagian, atau tidak sama sekali. Salah satu manfaat ut-
ama dari versi PRO adalah memungkinkan Anda untuk 
melakukan pemantauan terperinci. Data asli disajikan 
dalam diagram yang mudah dipahami dan memberikan 
wawasan terhadap lalu lintas secara sekilas. Manfaat be-
sar kedua dari Application Control PRO adalah fungsi pro-
fil individual hingga 1.000 grup bandwidth. Ini memung-
kinkan Anda membedakan berapa pun jumlah kategori 
penggunanya.

Privacy Toolkit (FULL & LITE)

> Register pemrosesan data yang dibuat secara 
   dinamis, yang disesuaikan menurut metode 
   autentikasi dan integrasi backend individu, dengan 
   opsi untuk melengkapi informasi pemrosesan 
   data individu
> Pengaturan default privasi (privacy by default)
> Rangkaian templat teks yang relevan: Teks GDPR 
   lengkap, perjanjian pemrosesan data, ...
> Perjanjian kerahasiaan untuk admin/staf
> Catatan akses data
> Pemeriksaan pengaturan privasi

Central Services (FULL & LITE)

Ini adalah cara sederhana yang memungkinkan adminis-
trasi pusat dari dislokasi sistem IACBOX. Fitur ini di-
desain untuk memberikan akses yang mudah dan aman 
kepada administrator ke antarmuka IACBOX WebAdmin 
atau lokasi terpencil melalui my.iacbox Partner Portal, 
tanpa perlu menginstal perangkat lunak tambahan.

VPN Tunnel (FULL)

Menghubungkan beberapa sistem IACBOX ke Server 
VPN pusat untuk pengelolaan yang aman dan mudah atau 
akses pemeliharaan ke sistem dislokasi. Mengamankan 
akses melalui Batch Access API untuk unduhan cadangan 
atau statistik, atau mengakses back-end yang tidak te-
renkripsi (Radius, ...) dengan penyaluran VPN. Server VPN 
yang Didukung: Open-VPN.
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Antarmuka HIS (FULL)

Anda sudah memiliki sistem informasi rumah sakit dan 
ingin mengintegrasikan hotspot Wi-Fi? Antarmuka HIS 
dapat melakukannya. Ini memungkinkan autentikasi real-
time otomatis dari pasien di rumah sakit, fasilitas reha-
bilitasi, dll. menggunakan sistem informasi rumah sakit 
yang sudah ada termasuk pembukuan opsional.

PMS Interface (FULL)

IACBOX mempunyai antarmuka ke sistem informasi hotel 
yang banyak digunakan, serta banyak sumber data eks-
ternal lainnya.

Pilih sesuai kebutuhan: Modul-modul berikut ada dalam lisensi terpisah dengan IACBOX versi Full 
atau Lite Anda.
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