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External Authentication (FULL)

Anda menyimpan data tamu, karyawan, atau pengunjung 
(dalam basis seperti LDAP, Radius, atau MySQL) dan ingin 
menggunakannya untuk memberikan akses internet? 
Tak masalah: External Authentication dapat membentuk 
antarmuka antara IACBOX dan basis data Anda. Ba-
ckend yang didukung adalah:
> Local database
> Active Directory
> LDAP
> Radius
> MSSQL
> MySQL
> PostgreSQL

Messaging Interface (FULL)

Dengan modul ini, Anda dapat mengizinkan tamu login 
tanpa gangguan. Pengguna cukup memasukkan nomor 
telepon seluler atau alamat email dan menerima kre-
densial akses yang diperlukan langsung melalui SMS atau 
email. Jika diinginkan Anda dapat menentukan kolom wa-
jib tambahan (misalnya nama atau alamat). Data yang 
dikumpulkan dapat diekspor melalui antarmuka Web-
Admin.

Email Ticket Request (FULL)

Modul Email Ticket Request didesain khusus untuk pe-
rusahaan. Pengunjung memasukkan alamat email dari 
host ini di halaman login dan email dengan tautan peng-
aktifan akan dikirim ke host. Dengan satu kali klik, host 
dapat mengaktifkan akses internet untuk pengunjung.Free Login (FULL & LITE)

Free Login tidak memerlukan autentikasi. Perangkat tamu 
akan terkoneksi ke Internet dengan hanya satu klik.

Autologin Devices (FULL & LITE)

Tentukan IP atau MAC Address untuk perangkat yang 
Anda inginkan terkoneksi tanpa interaksi pengguna den-
gan jaringan WiFi

Password Login (FULL & LITE)

Untuk metode login ini, tidak memerlukan username, 
tamu hanya perlu password untuk tersambung. Cetak ti-
ket password di printer biasa atau printer khusus pencetak 
tiket.

Online Payment (FULL)

Antarmuka modul dengan sistem pembayaran online 
yang mudah (PayPal, kartu kredit, ...)
> PayPal mendukung pembayaran online melalui akun 
   PayPal dan kartu kredit yang umum digunakan
> Saferpay mendukung hampir semua cara pembayaran 
   termasuk kartu kredit, debit, dan pelanggan, serta 
   transfer online.

Social Networks (FULL & LITE)

Modul Social Network Login memungkinkan pengguna 
untuk login menggunakan akun Jaringan Sosial mereka 
yang sudah ada.
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