
Ferramenta em nuvem para 
gerenciamento remoto 
de dispositivos  

UMP Cloud

UMP Cloud é uma solução remota para gerenciamento de dispositivos para pequenas e médias empresas. 
Ela oferece as vantagens completas de um servidor ACS de categoria de operadora em um modelo 
de entrega SaaS para que você possa oferecer um serviço de qualidade superior aos usuários finais.

Solução carrier-class com recursos avançados

sales@avsystem.com       www.avsystem.com

Provisionamento
Automatização de configurações em massa 

Monitorament
Acompanha o desempenho do serviço 
com alertas pró-ativos 

Atualização de firmware
Executa atualização de firmware 
& manipula exceções

Operações em massa
Controla as tarefas de manutenção

Serviço de atendimento ao consumidor
Resolva localmente os problemas dos usuários 
finais 

Integração OSS/BSS
NBI seguro que permite a integração com 
múltiplos sistemas

and others.A solução perfeita para terminais de usuários 
fornecidos por 



Benefícios

Competir com as maiores 
Telcos

Utilize a solução carrier-grade 
implantada pelos maiores 
operadores e obtenha acesso 
a recursos avançados para 
melhorar o desempenho de sua 
operação. 

Confie na segurança de alto 
nível

UMP Cloud assegura o mesmo 
nível de segurança que em 
implementações on-site. Hospeda-
do em infraestrutura de nuvem 
aprovada pelo setor, tem uma 
arquitetura geo-redundante para 
proteção contra perda de dados

Redução de custos e 
recursos

Economize tempo e recursos 
que você gasta em operações 
manuais de rede como 
alterações de configuração, 
ativação / desativação de 
serviços ou diagnóstico. 

Evite investimento inicial em 
CAPEX

Obtenha acesso a todos os 
recursos sem pagamentos 
antecipados ou investimentos 
iniciais em CAPEX. A plataforma 
UMP Cloud é oferecida no 
modelo SaaS.

Obtenha todos os upgrades 
sem custo

Todos os upgrades são gratuitos 
e gerenciados pela AVSystem. 
Você pode também solicitar 
funcionalidades personalizadas 
quando necessário.

Benefícios de business 
intelligence

Utilize os dados fornecidos pela 
UMP Cloud para segmentar seu 
mercado, identificando seus 
vários tipos de perfis de clientes 
e maximize seus lucros 
ajustando sua oferta de 
serviços. 

Aprovador por:

Contate-nos pelo email sales@avsystem.com para obter uma proposta e iniciar um teste gratuito por 30 dias.
O teste inclui:

    Teste de todas as possibilidades da platforma UMP Cloud
    Integração com seus dispositivos
    Suporte técnico completo durante todo o período de testes

Acreditamos que nosso conhecimento e experiência nos torna o parceiro ideal para o seu negócio.

Seus próximos passos / Solicite uma versão de teste gratuita 


