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Firma ya da kurumun mevcut kablosuz ağına bağlanıldığında karşısına doğrulama 
sayfası gelir, seçilen doğrulama methoduna dair bilgiler girilir ve internete bağlanılır.

BeeSpot kablosuz ağa bağlanan kullanıcıları aşağıdaki methodlar ile doğrulayarak 
internete güvenli, hızlı ve kayıt (5651 nolu yasaya uygun) altına almaktadır.

• T.C. Kimlik No ile Doğrulama
• SMS ile Doğrulama
• E-posta ile Doğrulama
• PMS Entegrasyonu ile Doğrulama

• Facebook ile Doğrulama
• Twitter ile Doğrulama
• İnstagram ile Doğrulama
• Linkedin ile Doğrulama

Doğrulama Methotları;

Nedir

Her yıl yayınlanan farklı kuruluşların WI-FI Risk Raporlarına göre, mobil cihazlar 
üzerinden kablosuz ağa bağlanan insanların;

• %22 Mobil Bankacılık
• %56 Sosyal Medya Hesaplarını Ziyaret
• %38 Fotoğraf ve Medya Paylaşımı
• %56 Mail Hesaplarına eriştiği tespit edilmiştir.

BeeSpot ile (One Time Password) kimlik doğrulaması yapılmakta ve kayıt altına 
alınmaktadır. Bu şekilde iki faktörlü kimlik doğrulama ile güvenlik seviyesi artmaktadır.

Neden Kullanılmalı?

Nasıl Çalışır?
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BeeSpot sadece Loglama ve Karşılama sayfası özelliği ile bitmiyor. Daha bir çok 
özellikleri barındıran BeeSpot sizlere en kolay yönetim ile beraber bir çok özelliğide 
getiriyor.

Özellikleri

BeeSpot güvenlik duvarlarınızı 5651 Nolu yasa gereği, 
internet çıkışlarının kayıt altına alarak Firma, Kurum ve 
Müşterilerinin yasal sorumluluğunu yerine getirmektedir. 

5651 Yasasına Uygun Loglama

T.C. Kimlik, SMS, Otel PMS, E-Posta ve Sosyal Medya 
(Facebook, Twitter, Linkedin, İnstagram) üzerinden hızlı 
ve güvenli bir şekilde internetin keyfine varın.

Doğrulama Yöntemleri

BeeSpot yazılımımızı ister bulut üzerinden, isterseniz 
yerel ağınızda bir bilgisayar ve sunucu üzerinden 

kullanabilirsiniz.

Bulut ve Lokal Çözüm
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BeeSpot ile bireysel ve toplu kullanıcılarınız için 
istediğiniz zaman aralığında bilet oluşturabilirsiniz.

Bilet Giriş

BeeSpot ile kullanıcılarınıza sınırsız ya da belirli bir bant 
genişliği aralığı tanımlayabilirsiniz. Bu sınırlamaları Kişi
ve Gruplara özel şekillendirebilirsiniz.

Bant Genişliği Yönetimi

Raporlarınızı Saatlik, Günlük, Haftalık, Aylık ve Yıllık 
olarak alabilir, dilerseniz “Otomatik Al” seçeneği ile 

herşeyi BeeSpot ‘a bırakabilirsiniz.

İstatiksel Raporlama

Özellikleri
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Özellikleri

BeeSpot ile giriş yapan kullanıcılarınıza; Firma ve 
Ürün reklamları yayınlayabilir ve reklam geliri 
sağlayabilirsiniz.

Reklam

BeeSpot’un geliştirdiği Yöneticiler için kolaylık sağlayan 
uygulaması.İstediğiniz yerden ve Mobilden yönetimi 
sağlayabilirsiniz.

Android & ios

BeeSpot Panelinizden Karşılama Sayfası
(Captive Portal) ve Logo ayarlarınızı firmanıza

özel olarak tasarlayabilirsiniz.

Özelleştirme
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