Edifícios Conectados

Proporcione Experiências Digitais Notáveis e Aumente a Lealdade
à Marca

Edifícios comerciais estão se tornando uma parte importante da
imagem da marca da empresa, servindo como uma ferramenta de
marketing poderosa que pode atrair e envolver os melhores e mais
brilhantes funcionários, bem como clientes que estão prontos para
comprar.
De fato, se um edifício é capaz de oferecer aos seus ocupantes
experiências e serviços digitais que são contextualmente
relevantes e personalizados, o resultado é uma maior fidelidade à
marca.
Para proporcionar experiências digitais, um edifício deve estar
conectado. Conectado a uma rede, conectado a dispositivos,
conectado às pessoas de dentro.
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A Experiência Conectada
O que é um edifício conectado?
Um edifício conectado é um edifício que fornece conectividade
para pessoas e dispositivos, graças às tecnologias fundamentais
que impulsionam a transformação, incluindo cabeamento,
soluções de rede e implantação de dispositivos e endpoints.

O que está impulsionando a conectividade?
O que impulsiona o conceito de Edifícios Conectados são as
expectativas dos funcionários e clientes por melhores
experiências do usuário final e a transformação digital. A
tecnologia está ajudando a atender essas expectativas por
meio de sensores de baixo consumo de energia acessíveis;
recursos de Edge Computing; e 5G e Wi-Fi 6, que permitem
edifícios totalmente wireless fornecendo análises em tempo
real, graças à largura de banda maior e mais barata.

A Internet das Coisas:
Qualquer Coisa Que Pode Ser Conectada, Será
Conectada
A Internet das Coisas (IoT) consiste em todos os dispositivos que
as pessoas e edifícios usam para se comunicar, incluindo tudo,
desde smartphones, tablets e assistentes digitais até iluminação
inteligente e sensores de movimento.
Essas “coisas” - e há bilhões delas - estão conectadas à Internet
e/ou entre si por meio de um IP. Em 2022, de acordo com o
Relatório de Mobilidade da Ericsson, 29 bilhões de dispositivos
estarão se comunicando em uma cacofonia digital que repercutirá
profundamente em nossa vida pessoal e profissional.
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Em 2022, de acordo com um Relatório de
Mobilidade da Ericsson, 29 bilhões de
dispositivos estarão se comunicando em
uma cacofonia digital que repercutirá
profundamente em nossa vida pessoal e
profissional.

Saiba mais sobre a Anatomia de um Edifício Conectado,
incluindo a experiência da Black Box na implantação de
tecnologia fundacional que capacita e transforma seu espaço.
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A Experiência Conectada

Sensores que rastreiam a ocupação e criam mapas de calor dos

ocupantes de um edifício, o que pode ajudar a garantir um
distanciamento social seguro.

Prateleiras inteligentes que identificam e rastreiam

mercadorias, o que reduz as perdas e dá suporte ao envio
automatizado.

De acordo com a International Data Corporation, até
2025 o número da IoT irá disparar para 41.6 bilhões de
dispositivos conectados, gerando 79.4 zetabytes (ZB)
de dados. Esses dados, transmitidos e armazenados em
data centers, serão combinados com a IA para tornar os
dispositivos ainda mais inteligentes, o que elevará as
expectativas dos usuários quanto à conectividade e
função.
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Beacons que oferecem experiências de compras personalizadas

na loja, completas com cupons e descontos, bem como
mensagens pessoais e conteúdo de sinalização digital.

Experiências sem contato por meio de quiosques que

permitem aos hóspedes do hotel contornar a recepção e usar
seus smartphones como cartões-chave digitais.

Os dispositivos IoT também são essenciais para fornecer uma
experiência dinâmica a funcionários e clientes - tanto que mais
de 60% das empresas citam a IoT como desempenhando um
papel fundamental em sua estratégia geral de negócios.
No entanto, sem uma rede, bilhões de coisas perdem seu poder.
E não pode ser qualquer rede, mas uma que seja escalonável e
otimizada para suportar edge computing; impedir incidentes de
segurança, violações de dados e vulnerabilidades; garantir
largura de banda; e permitir que os dados coletados se conectem
aos sistemas de gerenciamento de edifícios, ferramentas de
monitoramento e outros sistemas de gerenciamento de
dispositivos IoT em tempo real.
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Construindo a Experiência Conectada
Embora o valor dos Edifícios Conectados tenha o poder de
remodelar drasticamente os negócios, fazer a conexão é uma tarefa
difícil e muitos departamentos de TI falham nisso por conta própria.
De acordo com a McKinsey & Co, os projetos de transformação
digital caem 70% do tempo.
Por que tal falta de sucesso de cair o queixo?
Um departamento de TI localizada na sede de uma empresa em um
edifício pode simplesmente não saber com o que estão lidando
outros prédios no mesmo campus. E a implantação dessa nova
tecnologia torna-se problemática quando há múltiplos locais - ou
múltiplos locais em múltiplos locais e países, cada um com
diferentes padrões, regulamentos e restrições.

Por que Black Box?
A Black Box tem mais de 40 anos de experiência conectando
pessoas, dispositivos e dados. Unimos a tecnologia fundacional que
permite e conclui projetos de transformação digital. Fornecemos a
implantação Fornecemos a implantação crítica da tecnologia,, para
que as equipes internas de TI possam se concentrar na entrega de
resultados de negócios e na condução ao ROI.
Nossos serviços eliminam a complexidade da implantação de
tecnologias de TI e simplificam a sua vida, dando-lhe uma equipe de
confiança para lidar com seus projetos, locais e serviços
tecnológicos.

O que podemos implantar para você?
Para saber mais, ligue para 11 4134-4006 ou visite o site da Black Box em bboxservices.com/pt-br
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Entregando a Experiência Conectada
Se um projeto consiste em uma atualização de rede, instalação de
nova infraestrutura de cabeamento ou pontos de acesso wireless,
implantação de quiosques de PoS ou instalação de um novo
sistema de trabalho digital em vários locais, os desafios podem
ser intimidadores, incluindo:
• Implementação de endpoints e dispositivos em vários
locais e países
• Oferecer experiências consistentes em todos os locais
• Gerenciamento de vários fornecedores
• Lidar com diferentes requisitos de países
• Manter os padrões de TI com novos edifícios e aquisições

É por isso que os departamentos de TI nos EUA e
internacionalmente confiam na Black Box para oferecer uma
experiência de Connect Buidings dentro do prazo e do orçamento.
É assim que fazemos:
• Uma metodologia de projeto testada pelo tempo nos permite
lidar com centenas de sites por noite e milhares de projetos
por mês
• Nossa experiência em implantação abrange mais de 120
países
• Nossa ampla rede de engenheiros e técnicos nos permite
realizar implantações com a máxima agilidade

• Restrições orçamentárias
E toda essa expertise nos ajuda a oferecer resultados consistentes em locais distintos. Quer o projeto inclua cinco
edifícios em um campus, 50 cadeias de restaurantes em um distrito, 500 lojas de varejo nos EUA ou 5.000 escritórios ao
redor do mundo, as atividades para concluir o projeto podem mudar, mas a experiência é uniformemente superior.
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Vejamos três exemplos que a Black Box implementou em clientes.
A Experiência Conectada: Histórias de Sucesso da Black Box

CLIENTE

CLIENTE

Uma das maiores redes de fast-food da América

Grande varejista de reforma residencial

CONEXÃO

CONEXÃO

• Mais de 14.000 lojas em várias regiões
DESTAQUES DO PROJETO

•1
 .000 lojas em todo o país
DESTAQUES DO PROJETO

Quiosques de pedidos interativos alimentados e conectados
•G
 erenciamento do suporte da rede que alimentava e
conectava os quiosques de pedidos interativos

Projeto e implantação do acesso Wi-Fi de visitantes para
rastreamento e monitoramento de clientes na loja
• Permite coleta demográfica robusta, que promove esforços
de marketing direcionados, incluindo experiências de
compras personalizadas via aplicativo
Rede de etiquetagem inteligente instalada
•P
 romove preços em tempo real, disponibilidade, estoque e
dados de envio para os clientes
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Opções de Entrega
Com mais de 40 anos de expertise em tecnologias de TI e
uma presença que se estende por 120 países, temos todos os
serviços de projeto, implantação e gerenciamento necessários
para sua transformação digital.
Serviços Profissionais
Avaliação, Consultoria,
Gerenciamento de Projetos

Serviços de Campo
On-site, Pré-Produção,
Instalação, Implantação

CLIENTE
Empresa multinacional de saúde

Serviços de Suporte
Monitoramento, Suporte Remoto,
Seleção de Fornecedores

CONEXÃO
•C
 ampus inteiro, incluindo vários edifícios de escritórios e
instalações de manufatura, bem como espaços ao ar livre
DESTAQUES DO PROJETO

Serviços Gerenciados

Instalou e conectou mais de 6.000 sensores em um grande
campus
•R
 ecursos aprimorados de monitoramento de pessoal e
segurança
•P
 romoveu a segurança dos funcionários e clientes, incluindo
medidas de distanciamento social, durante a crise COVID-19

XaaS, Serviços Customizados,
Larga Escala

Pronto para construir a base de uma experiência conectada?
Contate-nos pelo tel 11 4134-4006 ou envie um e-mail para
vendas.brasil@blackbox.com.
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