BANDA LARGA SEM FIO
MOTOROLA - CANOPY™
PLATAFORMA ADVANTAGE™

Serviços de Banda Larga com Lucratividade Agora e no Futuro com
A Plataforma Canopy™ Advantage™
A Plataforma Canopy™ Advantage™ possibilita a expansão dos provedores de banda larga sem fio em mercados competitivos, com a melhor
plataforma de banda larga para Dados e Voz sem fio sobre o Protocolo de Internet (VoIP). As operadoras de rede podem aumentar seus
rendimento a partir de usuários já existentes além de conseguir mais assinantes com ofertas de alto throughput.
A plataforma Canopy Advantage é construída sobre o sistema Canopy testado em campo e inclui o alto nível de tolerância a interferência,
escalabilidade, confiabilidade de sinal e facilidade de instalação em todos os equipamentos Canopy. A plataforma Advantage Canopy é a
solução líder de banda larga sem fio para Voz sobre IP (VoIP) por oferecer serviços confiáveis e de alto throughput. Além disso, a plataforma
Canopy Advantage oferece proteção ao seu investimento ao fornecer compatibilidade com a sua rede já existente e ao permitir a atualização
para atender às futuras necessidades de desempenho.
BENEFÍCIOS DA PLATAFORMA
CANOPY ADVANTAGE

• Desenvolver e Aumentar os Negócios
• Compatibilidade
• Facilidade de Atualização

Desenvolva e Aumente o Seus Negócios Agora

Com a tecnologia Canopy Advantage, os provedores de rede podem competir com outras alternativas de serviço de banda larga e certamente
ganharão vantagem.
Maior Desempenho

• Throughput Maior – Os módulos Canopy Advantage oferecem aos provedores de rede um aumento drástico no throughput para cada transceptor.
• Latência Mais Baixa – O Canopy Advantage AP oferece latência reduzida, habilitando muitos serviços de banda larga aumentada, como VoIP
e Jogos On-Line.
Maior Controle da Rede

Taxa de Informação Comprometida (CIR) – Os provedores de rede podem atender Acordos em Nível de Serviço (SLA) e configurar o throughput
mínimo em todos os transceptores no setor.
Proteja Seu Investimento

• O Rádio Definido por Software não é dependente de um conjunto de chips específico e pode ser atualizado para adicição de novos recursos.
Os provedores de rede podem extender a vida do sistema por meio de adição de softwares.
• Compatibilidade – Os módulos são compatíveis com todos os Módulos Transceptores do Canopy, Módulos de Gerenciamento de Cluster, e
Gerenciador de Largura de Banda e Autenticação já instalados. Nenhum CPE é obsoleto ou precisa de assistência.
• Objetivo: Migração para WiMAX não licenciados – A Motorola é membro do Fórum WiMAX e pretende atender as necessidades de 		
interoperabilidade dos padrões WiMAX. O objetivo da Motorola é oferecer um atalho de migração para adicionar capacidades WiMAX não
licenciadas a um setor sem comprometer o funcionamento do CPE Canopy.
Para mais informações sobre como o sistema Canopy pode extender sua rede e serviços, oferecer
vantagem competitiva e RDI de destaque, entre em contato conosco nos EUA pelo 866-515-5825, nos
demais países pelo – 800-795-1530 ou visite nosso website www.motorola.com/canopy
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