
      

Łatwy dostęp do Internetu dla “gości” przy zachowaniu 
bezpieczeństwa Twojej sieci!
Dzięki innowacyjnemu produktowi GUESTGATE produkowanemu przez Intellinet Network Solutions™, mogą Państwo w 
bardzo prosty, szybki i jednocześnie bezpieczny sposób udostępnić istniejące łącze internetowe firmy zewnętrznym 
gościom. Doradcy, konsultanci, przedstawiciele handlowi, audytorzy, słowem każdy kto przebywa w Państwa firmie i 
chciałby skorzystać z Internetu, będzie miał teraz taką możliwość – a co ważne, bez dostępu do innych komputerów i 
zasobów z Państwa sieci. Wykorzystując GUESTGATE mogą Państwo również w bardzo prosty sposób zaoferować 
darmowy Internet Państwa klientom w kawiarniach, restauracjach, bibliotekach, pensjonatach zwiększając w ten 
sposób atrakcyjność swojej oferty.

Prosta instalacja, konfiguracja oraz dostęp dla użytkowników
Zastosowanie GUESTGATE w sieci firmowej poważnie ułatwia pracę administratora. Nie musi on zmieniać jej konfiguracji w celu podłączenia 
chwilowych użytkowników i zabezpieczenia zasobów. Jest to również idealne rozwiązanie dla małych przedsiębiorstw bez  
wyspecjalizowanych kadr informatycznych. Samo podłączanie i konfiguracja GUESTGATE w sieci firmowej jest tak prosta, że może ją wykonać 
każdy posługujący się komputerem. W typowej sieci urządzenie wystarczy poprawnie podłączyć, a ono samo rozpozna ustawienia sieci i 
dokona autokonfiguracji swoich parametrów!

Chroń swoją sieć
Wykorzystując technologię HNP® GUESTGATE zabezpiecza sieć firmową przed dostępem podłączonych gości. Mogą oni korzystać tylko 
z łącza internetowego, zaś pozostałe komputery, Twoje dane oraz serwery są bezpieczne. Jeżeli chcesz, możesz również konfigurować 
prawa dostępu pozwalając im na korzystanie, np. z drukarki lub konkretnego serwera danych. Dodatkowo możesz zabezpieczyć dostęp 
do połączenia internetowego za pomocą hasła, które gość będzie musiał podać przy logowaniu się do sieci. To staje się szczególnie  
przydatne, jeśli zaproponujesz gościom dostęp bezprzewodowy.

Dbaj o bezpieczeństwo gości
GUESTGATE zabezpiecza również komputery podłączonych gości. Technologia Virtual Lan warstwy trzeciej automatycznie izoluje 
wszystkich podłączonych klientów, zapewniając, że są nawzajem dla siebie niewidoczni. Są oni również chronieni przed  
nieautoryzowanym dostępem od strony Internetu. 

Profesjonalna Wizytówka
GUESTGATE to wygoda dla odwiedzających Cię gości. Nie potrzebują oni dokonywać żadnych zmian w ustawieniach swoich  
komputerów, ażeby uzyskać dostęp do Internetu. Urządzenie pozwala również firmie przedstawić się klientom w  
profesjonalny sposób, dzięki stronie powitalnej. Jej zawartość może być zmieniana zgodnie z zapotrzebowaniem i zawierać 
dowolne treści, np. warunki dostępu albo inne informacje handlowo-marketingowe.

Gwarancja “Lifetime Warranty”
Restrykcyjne standardy produkcyjne zapewniają najwyższą jakość produktów Intellinet Network Solutions. Wszystkie są 
objęte gwarancją “Lifetime” — najlepszym zabezpieczeniem, jakie możemy dać. Załączamy również polskojęzyczne 
instrukcje instalacyjne.

Bramka Internetowa GUESTGATE™
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• Dostęp do Internetu dla “gościa”, poprzez istniejącą sieć lokalną
• Technologia HNP (Host Network Protection) - ochrona zasobów 
sieci lokalnej przed dostępem “gościa”
• Technologia IP Plug and Play - zero konfiguracji ze strony klienta 
(na dynamicznych ustawieniach IP)
• Autokonfiguracja GUESTGATE wykrywająca ustawienia sieci lokal-
nej (przy włączonym serwerze DHCP sieci firmowej)
• Zarządzanie zaawansowanymi funkcjami i ustawieniami poprzez 
przeglądarkę www
• Automatyczna izolacja “gości” z wykorzystaniem technologii VLAN 
warstwy 3 (chronione patentem)
• Kontrola przepustowości (upstream & downstream)
• Opcja ustanowienia hasła dostępowego dla klientów
• Kontrola adresów Mac podłączonych użytkowników
• Możliwość udostepniania wybranych zasobów sieci wewnętrznej 
dla “gości”
• Zarządzania dostępem do Internetu dla “gości” poprzez blo-
kowanie konkretnych adresów IP, nazw domenowych oraz usług 
TCP/IP
• Indywidualna konfiguracja ekranu powitalnego
• Aktualizacja firmware’u poprzez przeglądarkę internetową
• Podłączenie Plug and Play dla użytkowników (“gości”)
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Specyfikacja techniczna
 

HARDWARE
• Sieć “gościnna”: 4 porty 10/100 Mb/s RJ-45
• Sieć lokalna: 1 port 10/100 Mb/s RJ-45
• Przycisk Reset
• Diody: 1 x Power, 1 x Link/Activity dla sieci hosta, 

4 x Link/Activity dla portów “gościa” 
• Wymiary: 45 x 220 x 120 mm
• Wilgotność: 0 – 90% (nieskondensowana)
• Temperatura pracy: 10° – 55° C

ZASILANIE
• 12 V DC 0,5 A (zasilacz zewnętrzny)

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
• Bramka Internetowa GUESTGATE

• Zasilacz
• Instrukcja użytkowania angielska oraz polska

Właściwości
• Dostęp do Internetu dla “gościa”, poprzez istniejącą sieć lokalną
• Technologia HNP (Host Network Protection) — ochrona zasobów sieci lokalnej   
 przed dostępem “gościa”
• Technologia IP Plug and Play — zero konfiguracji ze strony klienta 
 (na dynamicznych ustawieniach IP)
• Autokonfiguracja GUESTGATE wykrywająca ustawienia sieci lokalnej (przy 
 włączonym serwerze DHCP sieci firmowej)
• Zarządzanie zaawansowanymi funkcjami i ustawieniami poprzez przeglądarkę   
 www
• Automatyczna izolacja “gości” z wykorzystaniem technologii VLAN warstwy 3 
 (chronione patentem)
• Kontrola przepustowości (upstream & downstream)
• Opcja ustanowienia hasła dostępowego dla klientów
• Kontrola adresów Mac podłączonych użytkowników
• Możliwość udostepniania wybranych zasobów sieci wewnętrznej dla “gości”
• Zarządzania dostępem do Internetu dla “gości” poprzez blokowanie konkretnych  
 adresów IP, nazw domenowych oraz usług TCP/IP
• Indywidualna konfiguracja ekranu powitalnego
• Aktualizacja firmware’u poprzez przeglądarkę internetową
• Podłączenie Plug and Play dla użytkowników (“gości”)

Szczegółowe informacje również na stronie
www.guestgate.com
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