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INOVAÇÃO E SEGURANÇA

Tecnologia como meio para melhores experiências de conexão,
negócios e inovação.

PERFORMANCE E SEGURANÇA DE REDES

Monitoramento constante que garante a alta performance para
aplicações e flexibilidade para expandir e administrar a rede.

Diferenciais SD-WAN+
Serviços em tempo real, como VoIP e vídeo.

Tolerância a falhas, assegurando plena confiabilidade,
mesmo quando um link não responder adequadamente.
Gestão centralizada com visibilidade da rede e aplicações.

Segurança dos dados por meio de VPNs criptografadas.

Agilidade na ativação da rede.

SEGURANÇA DE REDES

Ferramenta robusta que oferece proteção para as redes
corporativas, possibilita backup de configurações e
administração remota.

Diferenciais Firewall+
Combate ataques virtuais e bloqueia conteúdo malicioso,
sem impedir que os demais dados continuem fluindo.
Inclui painel de controle com relatórios que apoiam diferentes
análises, tais como: a quantidade de banda utilizada em
tempo real por rede, consumo de CPU e memória de
navegação.

NEGÓCIOS COM WI-FI

O Intelligence + permite que o acesso livre ao Wi-Fi se transforme
em um serviço inteligente de comunicação integrada
para levantamento e análise do comportamento do consumidor,
possibilitando reunir dados estratégicos que poderão ser
usados para fidelizar clientes, promover ações, avaliar
comportamentos de consumo, traçar tendências de mercado e tomar
decisões estratégicas.

Diferenciais Intelligence+
Oferece informações necessárias para a realização de
campanhas e promoções direcionadas e personalizadas
que trazem melhores resultados.
Painel de controle simples e intuitivo com informações sobre
cada cliente, inclusive monitoramento de acessos.
Relatórios individualizados com gráficos referentes ao perfil
e comportamento dos usuários da rede Wi-fi (conexões,
visitas, cadastros ect.).
Permite a realização de ações de marketing em tempo real
pela plataforma do cadastro (como banners) ou através de
ações de marketing social (curtidas na página, check in,
entre outros).
Comunicação direcionada conforme características do público:
colaboradores, distribuidores, representantes, clientes etc.

Conheça as

VANTAGENS E BENEFÍCIOS da
WCS Conectologia:

NOC - Centro de
Gerência de Rede
com atendimento
24 horas por dia,
7 dias na semana,
365 dias no ano.

Fornecimento de
IP Fixos e registro
de DNS.

Múltiplas conexões
à Internet nacionais
e internacionais.

Backbone próprio
em fibra óptica e
rádio frequência.

Mesma velocidade
para upload e para
download.

Menor tempo de
restabelecimento
de transmissão do
mercado.

Disaster recovery –
presente em todos
os principais
Centers localizados
estrategicamente.

Qualidade de
Rede NGN.

Alta confiabilidade do
serviço, garantida em
contrato (SLA - service
level agreement).

Outorga da ANATEL
(SCM & STFC).

Quer usar o Wi-fi como ferramenta de negócios?

Clique aqui
E solicite o contato de um de nossos especialistas.

11 4800 4800
wcsconectologia.com.br
contato@wcs.com.br
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