
System autoryzacji i 

rejestracji połączeń 

Internetowych Internetowych 

"S.A.R.P.I ®".



Wstęp

W dobie rosnących zagroŜeń ze strony 

cyber przestępców stało się koniecznym cyber przestępców stało się koniecznym 

rejestrowanie osób korzystających z 

dostępu do internetu w naszych firmach i 

instytucjach .



ZagroŜenia sieci niezabezpieczonej

� KradzieŜ sygnału internetowego przez 

okolicznych mieszkańców.

� Włamania i cyber przestępstwa wykonywane 

poprzez sieć hotelową. 

� KradzieŜ/usunięcie/zmiana danych klientów 

hotelowych.



Jak działa "S.A.R.P.I ®" ?

Działa na zasadzie 

autoryzacji uŜytkownika 

za pomocą tokenu 

(kodu dostępu) (kodu dostępu) 

wydawanego w recepcji. 

UŜytkownik bez tokena 

nie zostanie połączony z 

siecią.



Schemat sieci z zabezpieczeniem 

S.A.R.P.I ®. 



Co zyskasz ? 

� Szybsze łącze dla Twoich gości.

� Zabezpieczenie na wypadek włamań i � Zabezpieczenie na wypadek włamań i 

cyber przestępstw.

� Bezpieczeństwo i poufność danych 

hotelowych.



Szybsze łącze dla Twoich gości.

Okoliczni mieszkańcy na pewno

chętnie korzystają z darmowego internetu.chętnie korzystają z darmowego internetu.

Gdy zamontujesz nasz system dostęp do

internetu będą mieli tylko goście hotelowi,

pracownicy biura i personel.



Zabezpieczenie na wypadek 

włamań i cyber przestępstw.

Gość który zatrzymał się u nas korzysta z
naszego dostępu do internetu i moŜe za jego
pomocą dokonać róŜnych przestępstw.
Oczywiście na nas spoczywa obowiązekOczywiście na nas spoczywa obowiązek
wskazania osoby która mogła tego dokonać. W
momencie nie wskazania sprawcy moŜe istnieć
domniemanie popełnienia przez nas tego
przestępstwa. (Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990r o
Policji - określa w Art.20c prawa Policji i
obowiązki operatora sieci telekomunikacyjnych
w zakresie ujawniania danych).



KradzieŜ/usunięcie/zmiana danych 

klientów hotelowych.

Dane hotelowe oraz dane hotelowych

klientów, są bezpieczne, poniewaŜ Ŝebyklientów, są bezpieczne, poniewaŜ Ŝeby

do nich dotrzeć trzeba mieć dostęp do

sieci, a Ŝeby podłączyć się do sieci trzeba

mieć kod dostępu.



Prezentacja graficzna Prezentacja graficzna 

programu



Wydruk nowych tokenów



Podgląd bieŜących tokenów
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