
Wi-Fi Value 

Added Services
Linkyfi là dịch vụ sử dụng hạ tầng Wi-Fi

để triển khai Marketing &

Advertisement Wi-Fi



Linkyfi phù hợp cho

Trung tâm thương 

mại, siêu thị, rạp chiếu

phim, bệnh viện…

Chuỗi của hàng coffe, trà

sữa…

Sân bay, tàu hỏa…



Mô hình triển khai

Hotspot Configuration
NAS ID, RADIUS server, Captive portal 

server, RADIUS secret key, Captive 

portal secret, landing URL

SSID Network Name

- Thu thập thông tin

- Đẩy quảng cáo

- Thông kê tổng hợp dữ

liệu khách hàng

- Gửi SMS/Email cho

chiến dịch Marketing

- Nhận biết khách hàng

tiềm năng.

AP licenses



Linkyfi là sự kết hợp

Công cụ
Marketing

Quản lý Khách

Truy cập Wi-Fi

+ +

Kinh doanh

Thông minh



Ví dụ

Kết nối Wi-Fi Hiện thị trang

quảng cáo

Hiện thị trang chào



Quản lý trang chào thông minh

Thời gian



Lợi ích 1

Kết nối, Tương tác, Hiểu biết về khách hàng



Ví dụ

 Dữ liệu khách hàng – Số điện thoại và Email. Có thể kiểm tra tính xác thực!

 Thông tin các nhân – Tên, Giới tính, Tuổi. Hiệu quả hơn khi Marketing

 Ý kiến phản hồi – Đánh giá dịch vụ và để lại góp ý. Điều chỉnh dịch vụ

 Mạng xã hội – Facebook/Twitter/Instagram 



Ví dụ – Nhiều loại xác thực đăng nhập

 Số điện thoại – Tin nhắn SMS

 E-mail – 5 phút online để xác thực email

 Facebook



Lợi ích 2

Kênh để kết nối khách hàng



Chiến dịch Marketing

 Một lần

 Lặp lại định kỳ

 Trong một khoảng thời gian cố định

 Nhân dịp sinh nhật



Phân chia nhóm cho Marketing

 Giới tính

 Tuổi

 Mới/quay lại



Kênh Marketing

 SMS

 E-mail



Lợi ích 3

Tự quảng cáo hoặc quảng

cáo cho khách hàng khác



Ví dụ

Khách hàng phải

xem Video hoặc

hình ảnh trước khi

đăng nhập



Lợi ích 4

Phân tích hành vi khách hàng



Thống kê

 KPI

 Giới tính

 Khách mới / khách quen

 Trung bình thời gian truy cập WiFi



Báo cáo

 E-mail với SSO link

 Hàng ngày/tuần/tháng

 Xuất file PNG hoặc CSV



Ví dụ – Điều chỉnh thời gian mở của hàng



Ví dụ – Khách hàng quay lại



Lợi ích 5

Quản lý nhiều cấp



Phân lớp quản lý

 Không giới hạn tạo mạng con

 Không giới hạn User quản lý

 Phân quyền quản lý

 Tổng hợp dữ liệu



Lợi ích 6

Giới hạn truy cập



Ví dụ – Token hoặc Username/Password

 Tích hợp quản lý user

 Tích hợp tạo token đăng nhập

 Giới hạn số lượng thiết bị trên mỗi user

 Cho phép user truy cập không cần đăng nhập



Giám sát lượng truy

cập

Lượng truy cập tăng vào

thứ 7 hằng tuần

Lượng truy cập tăng cao là khách hàng mới hay cũ?

Lượng truy cập tăng đột

biến



Lợi ích 7

Khách hàng thân thiết



Sưu tập tem ảo



Ví dụ

Lotte Cinema 

Tặng một vé xem phim miễn phí cho

khách hàng thân thiết.

Đăng nhập 1 lần Đăng nhập 2 lần Đăng nhập 3 lần



Lợi ích 8

Tích hợp bên thứ 3



Hotels – PMS – Property Management System



Custom code



Custom code



Others

 SMS gateways

 E-mail gateways

 Payment gateways

 Loyalty cards

 Newsletter services

 University students management systems



Licenses

$x/AP/year

Cloud solution

Basic, Plus, Pro packages



Mô hình mạng

Service Port Protocol

DNS 53 UDP/TCP

HTTP 80 TCP

HTTPS 443 TCP

RADIUS AUTH 1812 UDP

RADIUS ACC 1813 UDP

AP requirements

External captive portal

External RADIUS server

Walled garden

RTLS packets



CÁC TÍNH NĂNG TRÊN TRANG CHÀO

+ Chỉnh sửa giao diện trang chào

- Thay đổi màu nền, hình nền

- Thêm chữ, chỉnh sửa kích thước màu chữ
- Chèn hình ảnh hoặc Video

- Giao diện tự động phù hợp với thiết bị di động

+ Các loại hình thức đăng nhập WiFi
- Free access (Chỉ cần nhấn nút để đăng nhập)

- Auto Login (Tự động đăng nhập sau khoảng thời gian chỉ định)

- Số điện thoại

- Email

- Trả lời câu hỏi hoặc khảo sát

- Mạng xã hội (Facebook, Google, Twitter, Instagram)

- Token, User/Password

- PMS/ Pay to access (Payment gateway)

- Xem video/hình ảnh trước khi đăng nhập

+ Các tính năng khác
- Embed code ( Thêm plugin, Widget, chỉnh

sửa giao diện, chèn code theo ý muốn)

- Gửi code giảm giá cho khách hàng thân thiết

- Giới hạn thời gian truy cập hoặc tốc độ truy

cập

- Redirect sang trang website khách hàng

(landing page)

- Tạo sự kiện với trang chào riêng theo thời

gian định trước

- Rating trên trang chào



CÁC TÍNH NĂNG THỐNG KÊ

 Số lượng thiết bị truy cập

 Thống kê giới tính user truy cập



 Số lượng User truy cập theo giờ

 Thống kê giới tính user truy cập

 Trung bình thời gian truy cập WiFi

 Số lượng user quay lại

CÁC TÍNH NĂNG THỐNG KÊ



 Tỉ lệ phần trăm user là khách

hàng thân thiết

 Tỉ lệ user quay lại

CÁC TÍNH NĂNG THỐNG KÊ



 Số lượngcâu hỏi được trả lời

 Số lượng dữ liệu lấy được

 Số lượng tem ảo được phát ra

CÁC TÍNH NĂNG THỐNG KÊ



Hướng dẫn khách đăng nhập WiFi



Ví dụ



Ví dụ



Thank you!

Địa chỉ: 47 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP.HCM

Điện thoại: 028.3895 1185

Hotline: 0909 878 577

Email: info@netmark.com.vn

mailto:info@netmark.com.vn

