
INOVAÇÃO E SEGURANÇA

Tecnologia como meio para melhores experiências deconexão, negócios e inovação.

Performance e segurança de redes 

SD-WAN + monitora a qualidade da WAN, permitindo uma tomada de decisão inteligente 
baseada na necessidade das aplicações e gerando benefícios significativos.

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

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.

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.

Define o que os grupos de usuários podem ou não acessar. 
Pode ser acessado e configurado de qualquer lugar.

VPN: Pode ser acessado e configurado de qualquer lugar.
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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.

Perfeito para empresas que 
querem disponibilidade, segurança, 
produtividade e redução de custos 
com armazenamento storage, 
backup de suas aplicações.

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, entre outros).

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.
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Ideal para empresas que desejam 
se relacionar com seus clientes 
utilizando a conexão de rede com 
toda a segurança e customização 
para qualquer tipo de negócio.

Identificação Tomada de Decisões Liberação da Conexão

CUPOM, SMS, 
CAMPANHA, 
PERGUNTAS

Coleta de 
informações e 

análise de dados


