
Coisas que Toda Estratégia 
Mobilidade-Primeiro Precisa
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 Habilitar o Desempenho de Missão Crítica com Capacidade
 A melhor maneira de manter a tecnologia sem fio funcionando em   
 largura de banda completa é por alavancagem de capacidade orienta 
 da e designs de melhor rede,  de melhor dispositivo. Um único tipo de  
 tecnologia sem fio não é suficiente para conduzir experiências 
 superiores na edge digital inteligente.
 
 Ser Uniforme em Toda a Empresa
 Arquitetura de IT tem que ser personalizada para cada edifício ou tipo  
 de construção, permitindo experiências consistentes desde a Matriz a  
 manufatura e ao armazém.
 
 Gerenciamento a Longo Prazo
 Dispositivos e aplicações continuam a aumentar em números a cada  
 ano. Com a solução correta de gerenciamnto, você não precisará   
 preocupar-se sobre manutenção, upgrades, conectividade segura   
 para Internet e serviços WAN e requisitos de segurança que necessi 
 tam de sua atenção constante.

 Tecnologia Fundamental
 Comece construindo a base certa com cabeamento estruturado –   
 ambos fibra e cabeamento de cobre CATx — e conectividade inter  
 net/provedor. Combinando a infraestrutura com análises e segurança  
 da rede interna fornecem melhores experiências de usuário, auxiliam  
 decisões de negócios oportunas e podem até mesmo prevenir   
 ameaças antes que elas aconteçam. 

 Um Parceiro de Confiança na Edge Digital Inteligente 
 Nós damos a sua empresa um parceiro para projetar e implantar a   
 sua Estratégia mobilidade-primeiro com consistência e em escala. E  
 estaremos lá para certificar-se de que sua solução continua a   
 fornecer o desempenho ideal após a implantação
.

A estratégia mobilidade-primeiro é mais do que criar uma rede que suporte 
tudo que é exigido pela tecnologia sem fio; é a pedra angular de qualquer 
roteiro de TI pronta para o futuro. Nossa lista identifica cinco elementos chave 
necessários para criar uma estratégia de mobilidade pronta para o futuro hoje.



Contate um representante da Black Box hoje para projetar, implantar e 
gerenciar uma solução em mobilidade que habilite seus planos de 
transformação digital.

Black Box leva em conta seus problemas de rede, dispositivos e  planos de 
transformação digitail para projetar uma solução que se move e cresce com 
você. Nós consistentemente proporcionamos integração contínua de Wi-Fi 
e tecnologias DAS que pode unicamente acomodar celular, Wi-Fi, segurança 
pública, 2-Way e paging em sua solução sem fio abrangente. Para muitas 
organizações, as operações de negócios exigem um parceiro capaz de 
abordar toda necessidade de wireless in-building em todos os edifícios de 
sua empresa com consistência - de grandes e complexos, de ambientes de 
alto tráfego a pequenos, cenários altamente distribuídos e multi-site.
Com a Black Box, você tem um parceiro de transformação digital 
confiável que irá ajudá-lo a projetar, implantar e gerenciar uma solução de 
mobilidade robusta.

BBOXSERVICES.COM

Comece com uma avaliação sem risco de seus planos de transformação digital e
solução de mobilidade atual visitando bboxservices.com
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