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Mobilidade de Missão Crítica na Edge Digital Inteligente
Com mais usuários, dispositivos e aplicativos, a mobilidade mudou para sempre a saúde e como 
pacientes, médicos, administradores e visitantes interagem, recebem e fornecem assistência, 
protegem dados, rastreiam recursos e suportam dispositivos IoMT. Para ser bem sucedido, os 
hospitais devem implantar uma estratégia global de mobilidade-primeiro.

Mobilidade Irrestrita
Hoje, mobilidade em life-critical significa não apenas um tipo de wireless, mas todos, incluindo:

Habilitar Performance Wireless em Missão Crítica
Mobilidade em medical-grade integra várias tecnologias para operação contínua com máximo 
de capacidade e cobertura para suportar qualquer dispositivo, em qualquer lugar de seu hospital - 
mesmo durante o uso em  horários de pico. Na área da saúde, há tolerância zero para pontos 
mortos e tempo de inatividade.

Estabelecer a Uniformidade Wireless Uniforme Em Todos os Locais
A mobilidade na área de saúde exige um parceiro capaz de atender a todas as necessidades 
wireless em todos os edifícios com consistência - de hospitais grandes e complexos e de alto a 
pequeno tráfego, clínicas altamente distribuídas e prédios de consultórios médicos.

Mobilidade Agora & E No Futuro
Black Box cria experiências uniformes em vários locais com consistência, velocidade e agilidade - 
ndependentemente da quantidade de tecnologia - implantadas por meio de uma metodologia 
robusta de design, implantação e gerenciamento. Somos o único parceiro que você precisa para 
guiá-lo por todo o processo de mobilidade e estaremos lá após a implantação para garantir que 
sua solução continue fornecendo o desempenho ideal.
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Redefinindo Expectativas em Wireless
A transformação digital em saúde e sua fundamental necessidade para mobilidade 
life-critical na edge digital inteligente estão remodelando nossas expectativas e 
demandas para wireless in-building. 
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