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Transformação  digital esta em andamento em empresas de todos os 
tamanhos em todos os setores - mudando a maneira como vivemos e 
trabalhamos. Essa transformação está  esta criando um mundo hiper-
conectado em que o acesso onipresente não é  mais um luxo - é essen-
cial para o sucesso de um negócio.

Alimentar essa transformação é a edge digital inteligente - o espaço 
onde pessoas e dispositivos se encontram - e a proliferação de dispositi-
vos  móveis.  Esses fatores estão afetando a maneira como os clientes e 
funcionário interagem com os negócios, tornando a estratégia de mobili-
dade-primeiro a base de um roteiro de TI pronto para o futuro.

Externamente, a estratégia mobilidade-primeiro pode ajudar você a gerar 
receita criando relacionamentos mais profundos com os clientes. Inter-
namente, pode ajudá-lo a competir, tornando-se mais responsivo, inova-
dor e ágil.

Ao não abracar a edge digital inteligente e a revolucao móvel, você corre o 
risco de ser superado por seus concorrentes.

Mobilidade Crescendo

$20 bilhões
de dispositivos móveis e IoT serão 

adicionados até 2021.

de todo o tráfego de dados dentro dos 
prédios será wireless até 2020.

.      Milennials nascidos em um mundo  
       digital estão desempenhando um     
       papel crescente nos negócios

.      Além disso, 67% das empresas já  
       têm ou estão planejando adicionar  
       aplicativos móveis

de todo o tráfego de dados dentro dos 
prédios será wireless até 2020.

•      As expectativas do BYOD estão rapi 
       damente se tornando a nova norma

•      O tráfego móvel está dobrando a   
        cada ano
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Mobilidade Ireestrita - Agora & e no Futuro

O Essencial de Hoje em Estratégia Mobilidade-Primeiro
 Estratégicamente habilite tudo em wireles  
 Wireless de alta performance torna-se crítico
 Criar uniformidade através de todos os locais
 Gerenciar mobilidade a longo prazo
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Hoje, muitas pessoas pensam que mobilidade significa simplesmente ter 
cobertura Wi-Fi. No entanto, uma estratégia mobilidade-primeiro na edge 
digital inteligente exige muito mais para acompanhar as demandas e a 
tensão que a revolução móvel está colocando em redes e empresas.

Independentemente do setor, as arquiteturas de TI e a edge digital 
inteligente devem fornecer determinados critérios para alcançar 
mobilidade irrestrita de parede a parede hoje - e sustentar essa capacidade 
ao longo do tempo.



Habilitando Tudo Wireless

Como um provedor confiável de serviços gerenciados, o Black Box projeta, 
implanta e gerencia tecnologia no Intelligent Digital Edge.

O que é o Edge Digital Inteligente? É a parte do digital
transformação que detém a maior oportunidade e é a próxima
campo de batalha para ele.

O Digital Edge Inteligente é o lugar onde pessoas e dispositivos
meet - onde seus usuários estão localizados, onde os dados são criados e
consumidos, onde os dispositivos móveis e IoT residem e onde os 
aplicativos são compartilhadas.

• Os varejistas e hoteleiros podem personalizar uma estadia e   
 acionar processos de novas fontes, como wearables e dispositivos  
 móveis.
•  Os hospitais podem se concentrar no fluxo de trabalho móvel para   
 melhorar a segurança do paciente e a satisfação da equipe médica.
•  Os fabricantes podem funcionar de forma mais eficiente criando   
 novas processos orientados por sensores em um andar de    
 fabricação conectado.
•  Organizações financeiras podem permitir 100% de funcionários   
 conectados, tornando escritórios fixos obsoletos.

A transformação digital está mudando a maneira como vivemos e 
trabalhamos. As equipes de TI estão lutando com arquiteturas de TI 
legadas e modelos de implantação que não são mais adequados devido 
ao grande volume de dispositivos e aplicações em instalações de missão 
crítica e o grande número de locais de filiais. Não só é necessária nova 
tecnologia, uma que é orientada por análise, primeiro em dispositivos 
móveis e com segurança integrada, mas Os modelos de serviço 
gerenciado são necessários para as equipes de TI escalarem.
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Gerenciar Performance tornou-se Altamente Critico

Um componente vital do equipamento de descomissionamento é 
gerenciá-lo. Saber o que você tem, onde está e quanto vale a pena 
redefinir sua fluxos de trabalho e sua linha de fundo. Nós podemos ajudar 
consolidando, Armazenagem, manutenção e gerenciamento de seu 
equipamento em nossa instalação de 80.000 pés quadrados totalmente 
controlada por temperatura.

Otimize a precisão em seu gerenciamento da cadeia de suprimentos 
com nosso código de barras serializado e o controle WIP. O código de 
barras nos permite usar uma plataforma para rastreamento de produtos 
internos e externos. Isso também pode significar uma economia 
significativa para você. Na verdade, economizamos US $ 20 milhões 
para um cliente nacional gerenciando seus equipamentos de estoque e 
recondicionamento, conforme necessário.

Segmentos de rede & tráfego 
 Garantir que aplicativos não críticos não afetem negativamente o  
 desempenho de missão crítica
. Ideal para colaboração, IoT e dispositivos específicos verticais  
 utilizando Wi-Fi
 
Otimizar precisão & acomodar densidade
 Suplemento Wi-Fi com beacons BLE
 Permite maximizar o valor e funcionalidade de aplicações orien 
 tadas para o local 

Capacidade de suporte com Wi-Fi & DAS / Small Cells
 Usar uma solução DAS / Small        Cell separada para telefones  
 inteligentes alivia sobrecarga desnecessária em sua rede Wi-Fi 
 Fornecer suporte igual a todas as operadoras melhora a ex  
 periência do usuário em aplicativos tais como escritórios, hospi 
 tais e aeroportos 

Use DAS / Small Cells exclusivamente
 Ideal para demandas de radio bi-direcional e segurança pública
 Muitas vezes especificados pelo governo federal, estadual e  
 local, como requisitos para ocupação de uma construção



Monitoramento, Análise e Segurança Comuns

Criar Uniformidade em Todos os Locais

Requisitos de wireless variam de acordo com o local.

Por exemplo, grandes edifícios como matriz, hospitais, centros de 
conferência, grandes locais de fabricação, bancos regionais e aeroportos 
tendem a ter demadas de alta densidade. Instalações altamente 
distribuídas, como edifícios de consultórios médicos, clínicas e pontos 
de venda locais, agências bancárias, e hotéis, tendem a exigir uma 
abordagem de baixo impacto para implantação e gerenciamento.

No entanto, fornecer consistência em todos os seus locais é essencial 
para melhorar a satisfação do usuário e eficiência operacional.

A Black Box pode ajudar, apoiando todas as tecnologias wireless em cada 
prédio com uma solução otimizada para a necessidade. Combinando 
soluções diferentes para tipos de construção permitem que atenda a 
todos os requisitos de tecnologia wireless de forma estratégica. Embora 
essas soluções possam parecer únicas, monitoramento comum e 
gerenciamento, análises e segurança vinculam todas as soluções juntas 
ao nível da empresa.

Nossas soluções incluem nuvem e infraestrutura de rede no local com 
Serviços Gerenciados Day 2, revalidação periódica, manutenção e 
atualizações, conectividade segura à Internet, e serviços de WAN e pode 
atender as necessidades de segurança exigidas por lei. 

+ de 1.000 
Dispositivos

Milhares de
Locais

Grandes Edifícios Edifícios Distribuídos

Alta densidade e casos de 
uso avançado

Fácilmente implantado 
e gerenciado

Otimizado para
Fácil
Gerenciamento

Otimizado para 
Flexibilidade,
Controle, e
Performance
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O Parceiro Certo para Fazer a Mobilidade Acontecer
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DESIGN IMPLANTAR GERENCIAR

Black Box é especializada em criar experiências uniformes em vários locais com consistência, velocidade e agilidade - independentemente da quantidade 
de tecnologia implantada - por meio de uma robusta metodologia em Design, Implantação e Gerenciamento. Conosco, sua empresa obtém um parceiro 
de mobilidade confiável para guiá-lo por todo o processo, um parceiro que estará sempre presente para garantir que sua solução continue operando com 
desempenho ideal após a implantação, enquanto o número de aplicativos e dispositivos continua a crescer.

Nos analizamos sua atual e 
futura necessidade em wireless 
para ter certeza que voce tenha a 
combinação certa de soluções para 
seus requisitos.

. Cobertura/Capacidade/
 Avaliação de Rede
.  Designs Ativos & Previstos
.  Identificação de Solução por  
 Prédio

Realizando milhares de 
implementações a cada ano, nossa 
equipe tem a experiência para fazer 
corretamente sua implementação- 
na primeira vez.

.  Configuração & Preparação

.  Gerenciamento/   
 Desenvolvimento de Projetos  
 em vários locais
.  Teste de aceitação

Nós provemos suporte e 
conhecimento durante o processo 
para assegurar que sua solução 
evolua com seus desafios em 
requisitos de mobilidade.

.  Monitoramento &    
 Manutenção
.  Avaliações de longo prazo /  
 Relatórios



Nossos Resultados Transformam Negócios

GERENCIAR Muitos dos grandes nomes 
em uma larga variedade de 
indústrias tem confiado na 
Black Box para desenhar, 
implantar e gerenciar uma 
solução em mobilidade 
capaz de gerar receita 
e inovação, e também 
excedendo expectativas do 
usuário final. 

Locais Facilitados-aplicativos habilitadas em 
2000 lojas-implementando 100 lojas durante a 
noite para evitar interrupção dos negócios

Trouxe eficiência em enfermagem e cuidado ao 
paciente para novos níveis enquanto minimizou 
suporte de TI requerido em wireless.

Padronizou uso de smartphone através das 
instalações para estabelecer um novo padrão 
operacional para comunicações financeiras.
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Abale o Status Quo

Abrace a edge digital inteligente com a Black Box e 
libere o poder da mobilidade irrestrita de parede a 
parede para transformar suas oportunidades finais 
e criar um ambiente ágil e inovador necessário para 
acelerar a velocidade dos negócios.



BBOXSERVICES.COM


