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Sua empresa não pode mais
parar por falta de Internet

Empresas de todos os tamanhos e ramos de atividade utilizam a Internet diariamente
como ferramenta de trabalho.
Correio eletrônico, transações bancárias, controle de pedidos, emissão de nota fiscal
eletrônica e operações com cartão de crédito são algumas das atividades que fazem
parte do cotidiano das empresas brasileiras.
Mas a praticidade da Internet cria uma dependência que pode colocar em risco as
mais diversas operações. A maioria dos acessos à Internet não possui qualquer tipo
de alternativa de conexão em caso de falha.

Qual é o seu Plano B?
Interrupções nos serviços de acesso a
Internet em Banda Larga podem ocorrer
em qualquer rede, seja ela via cabo,
rádio ou fibra óptica.
O restabelecimento do serviço pode levar
horas ou até mesmo dias. Quanto tempo
sua empresa pode esperar?
Pensando nisso, a NEGER Telecom
desenvolveu uma linha de produtos para
contingência de acesso à Internet,
possibilitando que empresas de qualquer
tamanho tenham sua própria conexão de segurança, 100% independente da rede atual.
Em caso de falha da conexão principal de Internet, o sistema de contingência atua
automaticamente. Normalizada a falha, ele retorna a operação da conexão principal.
Tão simples e tão rápido, que você nem chega a perceber a mudança.
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“

A NEGER Telecom, empresa brasileira de base
tecnológica, atua no segmento de engenharia
de telecomunicações desde 1987

”

Roteador 3G
A NEGER Telecom possui uma completa linha de Roteadores 3G que
possibilitam uma ampla gama de aplicações como por exemplo o
compartilhamento de conexões, composição de redes VPN, sistemas
de redundância e contingência para acesso à Internet, comunicação
de voz e dados para áreas rurais e regiões remotas, entre outras.

Interface Celular
As maiores empresas do país utilizam diariamente interfaces
celulares,obtendo expressiva economia em seus custos telefônicos.
Fabricada no Brasil, a Interface Celular GSM Quadband NEGER
permite a conexão direta de linhas celulares ao PABX. As chamadas
para telefones celulares, originadas dos ramais, passam a trafegar
sem necessitar da rede fixa utilizando somente a rede celular, o
que proporciona uma economia próxima a 60%.

Repetidor Celular
Apesar dos esforços das operadoras, o Brasil ainda possui muitas áreas
sem cobertura celular. São regiões rurais distantes, áreas urbanas que
possuem obstáculos construtivos à propagação de sinais ou relevo
acidentado. A linha de Repetidores da NEGER Telecom possibilita o
reforço do sinal nestas áreas de cobertura deficiente, permitindo
a comunicação de voz e dados. E tudo isso com simplicidade na
instalação e baixo custo.
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* Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio. Entre em contato com o atendimento da NEGER Telecom para obter maiores informações
sobre produtos e serviços. Todos os equipamentos passíveis de homologação compulsória só são comercializados pela empresa após a certificação
da ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações). Todos os serviços técnicos e de engenharia são realizados sob supervisão de profissional
responsável técnico junto ao CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura). Atualização: Junho 2010.

