
GIẢI PHÁP WIFI MARKETING



GIỚI THIỆU

CloudFox là dịch vụ tiện ích mở rộng trên nền WiFi giúp 
Doanh Nghiệp ứng dụng Quảng Cáo, Tiếp Thị,  Thu Thập 
Thông Tin Người Dùng trên nền hạ tầng WiFi, từ đó tăng cao 
tính kết nối giữa Doanh Nghiệp và người sử dụng, mở ra 
những giá trị tiềm năng to lớn mang lại cho Doanh Nghiệp.

CloudFox đưa việc quản lý hệ thống WiFi trở nên chuyên 
nghiệp và linh động với công nghệ Điện Toán Đám Mây, hệ 
thống WiFi được quản lý Tập Trung - Từ Xa - Chuyên Nghiệp.

CloudFox là giải pháp WiFi Marketing hàng đầu đến từ 
USA, được đánh giá là sự lựa chọn tối ưu nhất về hiệu quả 
mang lại lẫn chi phí đầu tư và được đón nhận và triển khai 
trên 120 quốc gia trên thế giới. 

CloudFox tạo ra những Trang Chào, Trang Đăng Nhập 
Thông Tin Mạng Xã Hội : Facebook, Google Plus,.. hoặc 
Trang Đăng Ký Thông Tin từ đó các thông tin người truy cập 
sẽ được thu thập và cho ra những Tổng Hợp - Báo Cáo - 
Phân Tích giúp Doanh Nghiệp có thể đưa ra những chính 

sách Marketing, Kinh Doanh phù hợp và hiệu quả.



Tính Năng Cơ Bản - CloudFox

STT Features Tính Năng 

1 Social Login (Facebook/Twitter) Đăng nhập thông qua tài khoản Facebook hoặc Twitter 

2 Voucher (unique codes) Đăng nhập bằng mã Voucher 

3 
Simple Click-through (Login 
button) 

Đăng nhập thông qua click nút đăng nhập (Free Click 
Access) 

4 
Redirect to a Custom URL after 
Successful Login 

Redirect đến một trang web tự chỉ định sau khi đăng 
nhập thành công 

5 Customizable Vouchers Thay đổi mã voucher 

6 
Router Alert (receive e-mail 
notifications when router is down) 

Cảnh báo qua email khi AP bị mất Internet 

7 Set Bandwidth Limits Per User Cấu hình tốc độ download/upload của mỗi user 

8 Set Traffic Limits Per User Cấu hình dung lượng của mỗi user 

9 
Data Capture (grab e-mails, phone 
numbers, etc from Users) 

Lấy thông tin user thông qua mẫu điền thông tin 
(email, số điện thoại…) 

10 Custom Questions Thay đổi câu hỏi muốn khảo sát user trả lời  

11 
Social Actions (Checkin, 
Wallposts, etc) 

Checkin hoặc post bài lên tường của user khi đăng 
nhập Facebook 

12 Usage Report by Device Thống kê lưu lượng sử dụng 

13 
Analytics (Visits, Devices, 
Conversions, etc) 

Phân tích ( Số lượng khách viếng thăm, thiết bị,…)  

14 Charts (various statistics) Biểu đồ (thống kê nhiều loại khác nhau) 

15 Access to API API 

16 
Send Free Voucher Codes via 
SMS (Purchase separate) 

Gửi voucher đăng nhập thông qua SMS (Mua riêng) 

17 …… và nhiều tính năng thông minh khác. 

 


