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O TemWiFi é diferente de tudo o que existe por um motivo:  

entrega o conteúdo promocional da sua empresa,  

mesmo sem estar conectado com a rede Internet!       

Ele é um servidor de Internet completo: 

           

 

O TemWiFi é a inovação® que une os mundos On-Line e Off-Line, O2O. 

 

®INPI 1020140021710 
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Como funciona o TemWiFi: 

Seu cliente se conecta ao TemWiFi, uma rede WiFi aberta  

           
 

Seu cliente recebe suas informações promocionais, que estão instaladas dentro do TemWiFi 

 

  
 

Após o aceite das condições de uso seu cliente é levado para um site pré-determinado 
 

  E você ainda pode  

coletar os dados dos clientes, 

determinar a velocidade da 

Internet a ser utilizada e o 

tempo. 

 

Também fornecemos uma 

série de relatórios. 

 

 

 

Mais informações a seguir. 
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SUA INTERNET MAIS SEGURA E MAIS RÁPIDA COM O EQUIPAMENTO TEMWIFI:  

Deixe sua rede mais segura: não forneça a sua senha para os clientes. E mais eficiente: o equipamento 

TemWiFi vai utilizar uma parte da sua banda larga para atender bem os seus clientes. 
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IDENTIFIQUE SEUS CLIENTES COM O EQUIPAMENTO TEMWIFI:  

 
Três formas de identificação: Cadastro, TemWiFi Rede e Facebook para atender a legislação do Marco 

Civil da Internet. 

 
As duas primeiras rodam dentro do 

TemWiFi e não precisam de uma 

conexão ativa com a Internet. 

  
 

Já as opções com API Facebook exigem que a 

Internet esteja funcionando 

adequadamente. 

 

 
A novidade de 2018 é a Rede TemWiFi, com ela os usuários vão preenchendo um cadastro a 

medida que vão se conectando aos diversos equipamentos. Este cadastro é vinculado ao seu 

aparelho (Mac Adress) e usuário passa a ser identificado automaticamente.  

 

A Rede TemWiFi possibilita uma interação bem mais pessoal com os usuários e sua base de dados 

fica a disposição dos nossos clientes para suas ações de marketing. 
 

API de Integração Facebook: O login deve ser feito no navegador e não em uma app específica. 

Informações obtidas dos usuários, considerando que o usuário faça login via facebook obtemos os 

seguintes dados: Nome, Email, Sexo, Idioma, Perfil facebook ID, Primeiro Acesso, Último Acesso, Total 

Acesso, Dispositivo, Modelo, OS, Versão, Resolução e MacAdress. A disponibilidade destes dados 

depende do usuário e da política do próprio Facebook o qual pode liberar mais ou menos informações. 

Somente com a Rede TemWiFi podemos garantir que todas as informações sejam preenchidas e 

disponibilizadas aos nossos clientes. Com a Rede TemWiFi podemos pedir todo tipo de informação 

incluindo o CPF. 
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Nosso cliente Campus3 Rock Bar usa o TemWiFi para fazer anúncios da “Promoção do Dia”, TODOS os 

clientes tem que passar pelo anúncio ANTES de acessar a Internet.  

 

  
 

No fim o pedágio do Facebook: 
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O cliente consegue auto gerenciar as páginas de acesso com facilidade! Sim, a Central do Cliente, ver video em 

http://central.temwifi.com.br, é para usuários leigos em programação: 
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 RECURSOS IMPORTANTES DO EQUIPAMENTO TEMWIFI:  

 Promoções e informações antes de liberar a internet, até em vídeo 

 Publicação automática destas promoções na “nuvem” da internet  

 Controle automático do tempo de acesso da internet  

 Separa e reserva internet para os clientes e para a equipe interna 

 Suporta 50 acessos ao mesmo tempo no TemWiFi, por antena 

 O TemWiFi Server suporta múltiplas antenas e acessos simultâneos 

 Leva os clientes para o seu site da internet, depois de liberada 

 Libera a internet usando o facebook ou outras formas de identificação 

 Painel de controle para troca e publicação das imagens promocionais 

 Bloqueia e impede o acesso a sites proibidos, pré-cadastrados 

 A mesma rede WiFi em diversos andares  

 Relatórios gráficos sobre os acessos diários no seu TemWiFi 

 Equipamento de fácil instalação e manutenção, não tem botões 

 

Nosso modelo de negócios é o  HaaS, Hardware as a Service. Seguem detalhes: 

O equipamento TemWiFi é uma solução tecnológica de hardware e software. O hardware segue os 

padrões de acesso WiFi e nele é  instalada a plataforma de software todas as versões possibilitam 

armazenar conteúdos no TemWiFi e disponibiliza-los na rede WiFi mesmo sem conexão com  a Internet. Há 

ainda os recursos da Central do Cliente, que ficam na “nuvem” em http://central.temwifi.com.br o cliente 

atualiza o seu conteúdo, tem acesso as estatísticas e relatórios. 

Todos os softwares precisam de atualizações constantes. Por exemplo, novos celulares e navegadores 

exigem ajustes para funcionar adequadamente. Nossa opção de HaaS,  locação do TemWiFi e dos 

softwares, prevê estas atualizações.  

Mantemos uma  oferta promocional com investimento inicial e mensalidade de apenas R$ 99,00 com o 

objetivo popularizar a adoção do nosso equipamento. Trata-se de um TemWiFi na sua configuração mais 

básica de hardware e software.  Trabalhamos em algumas verticais para melhor entender nossos clientes: 
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API TemWiFi para Integração com Facebook:  

 

recurso da plataforma que usa o login 

facebook para liberar a Internet e coleta as 

informações dos usuários.      

 

 

Cadastro do usuário, como 

alternativa ao Facebook: 

 

 
Foram removidos os e-mails e os sobrenomes para preservar os usuários.   Estas informações estarão disponíveis no 

seu relatório na Central do Cliente.  

Integração com Facebook: Relatório do Painel – Central do Cliente 
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Relatórios do central.temwifi.com.br 

 

 

Neste dia 1.021 pessoas viram o conteúdo publicado no TemWiFi. 

 

Detalhes dos aparelhos utilizados: 
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TemWiFi Advanced Server:  

Um equipamento que controla vários outros, com o TemWiFi Server  

você atualiza e confere novos recursos para sua rede WiFi 

 

O TemWiFi controla e libera todas as conexões: 

 
 

      Assim todos os clientes, dos diversos equipamentos WiFi terão a mesma 

experiência de acesso às promoções e informações instaladas no TemWiFi. 

 

Matérias sobre o TemWiFi Server: www.youtube.com/watch?v=t-KwfMM1eBs  

www.baguete.com.br/noticias/24/03/2017/resort-grand-oca-wi-fi-com-mkt 

www.feevale.br/acontece/noticias/mkt-tecnologia-do-brasil-conquista-novo-cliente-na-vertical-turismo   


