Aumente o ROI em WiFi
público
com cnPilot™ e cnMaestro™
Os produtos e soluções da
Cambium Networks permitem
aos operadores de rede construir
e manter redes WiFi públicas
que aumentam o retorno dos
investimentos e proporcionam
excelente experiência aos
usuários.

ACESSO SEM FIO DE PONTA A PONTA COM BOM CUSTO-BENEFÍCIO
A Cambium fornece mais do que acesso a WiFi, oferecendo soluções de PTP, PMP de alta
velocidade e backhaul de longo alcance. Acesso sem fio ponta a ponta, rápido de instalar e fácil
de gerenciar, sem o tempo e dinheiro gastos com escavação de valas para passar cabos.
MONETIZAÇÃO DO WIFI
Configure um serviço de hotspot com o recurso de portal cativo incorporado ao cnMaestro, use
vouchers para serviço em camadas com um gateway de pagamento integrado para acesso pago
ou integre-se a soluções de Acesso de convidado do Cloud4wi e do Purple.
VALOR DE INSIGHTS DE USUÁRIO
Saiba mais sobre seus usuários e colete dados para marketing direcionado, com login por rede
social no acesso de convidados. Exiba o histórico de todos os principais parâmetros de rede
enquanto a RF com autoajuste dos seus pontos de acesso mantém baixas as necessidades de
manutenção.
TRANSFERÊNCIA DE WIFI
Com suporte a Hotspot 2.0 (Passpoint) e classe AAA para operadora, os usuários podem
aproveitar contratos de roaming com as operadoras para conseguir fluxos de receita adicionais.

PONTOS DE ACESSO A WIFI cnPILOT™ E400 AND E500
• Acesso de banda dupla 802.11ac.
• Melhor capacidade e desempenho da categoria: suporte para até
256 clientes sem fio e 16 WLANs.
• Interoperável com provedores de portal de WiFi, como Cloud4wi
e PurpleWiFi.
• Portal de hotspot integrado e personalizável.
• Suporte a Passpoint (Hotspot 2.0).
• Opções de tunelamento de tráfego, incluindo L2GRE (SoftGRE) e L2TP.
• RF automático: gerenciamento de RF com otimização automática
• Direcionamento de banda e tempo de transmissão imparcial
GERENCIADOR DE REDE E PORTAL DE HOTSPOT cnMAESTRO™
• Plataforma local ou baseada na nuvem.
• Portal de convidado integrado com páginas iniciais
totalmente personalizáveis.
• Acesso a hotspot em camadas baseado em voucher.
• Gerenciamento de rede de ponta a ponta, incluindo
WiFi/PMP/PTP.
• Suporte a login por rede social pelo Google+ e Facebook.
• Sem necessidade de licenças para gerenciar os pontos de acesso.
• Controle do tempo de sessão do usuário, taxas de tráfego
e largura de banda.
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