
Anda memegang kendali. Namun apa yang dikendalikan? Dengan modul IACBOX Application Control PRO opsional, Anda 
sepenuhnya mengetahui apa yang akan terjadi di masa mendatang. Pengguna AppCon generasi pertama, sekarang di-
sebut dengan BASIC, sudah bisa mengizinkan atau memblokir sepenuhnya atau sebagian aplikasi atau protokol tertentu. 
Dengan cara ini, banyak operator IACBOX telah meningkatkan pengalaman pengguna bagi semua tamu WiFi mereka. 
Namun bagaimana Anda menentukan aplikasi mana yang dapat digunakan dengan metode ini, dan apa yang terjadi jika 
metode yang sama tidak dapat diterapkan kepada semua pengguna?

Wawasan lebih banyak dan lebih baik tentang lalu lintas
Application Control PRO menyajikan diagram yang bermakna yang menunjukkan aplikasi mana yang paling banyak 
menghasilkan lalu lintas di jaringan Anda. Ini berarti Anda memiliki basis yang memadai untuk menentukan aplikasi 
mana yang harus diizinkan menggunakan bandwith dengan ukuran tertentu. Keunggulan utama Application Control PRO 
adalah fitur filter menurut aplikasi, tiket, atau fungsi VLANs, yang memungkinkan Anda melihat secara mendetail pada 
10 penyebab teratas.
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Melakukan penyesuaian menurut grup pengguna
Siapa yang mau disamakan dengan orang lain? Apakah masuk di akal jika kita memberi seorang anak, pelanggan berba-
yar paling rendah, tamu premium dengan perlakuan yang sama seperti seorang karyawan, atau karyawan bagian cetak 
dengan atasannya? Grup pengguna WiFi dengan kebiasaan online yang sangat berbeda merupakan realitas di semua 
perusahaan, hotel, rumah sakit, sekolah dan institusi, dan sungguh salah jika kita memberikan perlakuan yang sama. 
Inilah manfaat besar kedua dari Application Control PRO: Anda bisa membuat banyak profil individu dan menetapkan 
hingga 1.000 grup bandwidth. Kemampuan ini memungkinkan Anda membuat perbedaan pada grup pengguna berapa 
pun jumlahnya.

Apakah pelajar diizinkan untuk menonton video pada platfom pembelajaran, namun tidak di YouTube atau layanan 
hiburan lainnya? Bukan masalah, Anda tinggal memasukkan platform pembelajaran yang diinginkan di Custom Appli-
cations. Anda juga bisa melakukan ini ketika tamu dengan bujet terbatas diizinkan mengakses layanan TV berbayar, na-
mun tidak untuk platform streaming lainnya. Apakah jurnalis memerlukan bandwith lebih untuk mengirimkan foto pada 
konferensi pers? Anda bisa menentukan ini dan banyak spesifikasi lainnya pada semua profil pengguna. Ini memastikan 
tamu Anda mendapatkan fasilitas yang mereka harapkan, dan tidak ada pengguna lain yang dirugikan.

Tip melakukan upselling yang praktis:
FREEMIUM. Program standar diberikan seca-
ra gratis, tamu bisa menjelajahi internet dan 
mengakses email. Layanan streaming tersedia 
bagi pemilik tiket premium, yang bisa dipilih di 
halaman masuk.

Tindakan sebagian besar pengguna sangat ditentukan oleh kebiasaan, dan tergantung apakah Anda menerima tamu 
berbayar, pengguna gratis, karyawan, pelajar atau penumpang di jaringan Anda, motivasi Anda untuk menyesuaikan, 
mengontrol, atau mengubah kebiasaan ini juga bervariasi. Dengan fitur Application Control PRO, Anda dapat membeda-
kan berbagai aplikasi. Anda mungkin mengetahui bahwa beberapa aplikasi menggunakan bandwith dengan jumlah besar 
tanpa diketahui oleh pengguna: Untuk beberapa aplikasi tertentu, pembaruan berukuran besar hanya bisa dilakukan 
melalui WLAN secara default. Jika pembaruan tidak berjalan, banyak pengguna yang bahkan tidak menyadarinya. Dan 
meskipun Anda dengan jelas menyampaikan apa saja yang bisa dan tidak bisa dilakukan dengan WiFi gratis Anda, Anda 
tetap dapat mengontrol ekspektasi pengguna.

Langkah pertama yang terpenting, yaitu ikhtisar: Hanya jika mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi, Anda da-
pat mengambil keputusan yang tepat tentang kategori atau aplikasi yang ingin Anda izinkan atau blokir atau minimal 
pantau. Setelah Anda mengambil keputusan, Anda dapat mengakomodasi kebutuhan pengguna yang berbeda-beda.
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