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Sistema completo para 
gerenciamento de seus dispositivos

UMP

Qualquer fabricante de dispositivo

Qualquer tipo de dispositivo
Gateways residenciais (xDSL, FTTx, xPON, Cable, PLC), 

roteadores wireless (3G, LTE, WiMAX), roteadores 

comerciais, terminais VoIP, telefones IP, Femtocells, 

STBs, IPTV STBs, Smart Home hubs e qualquer outro

dispositivo telco

Qualquer protocolo
TR-069, SNMP, DOCSIS, LwM2M, OMA-DM, MQTT, Telnet, 

SSH, HTTP(s) , FTP

Unified Device Management Platform

A plataforma de gerenciamento unificada de dispositivos, ou Unified Device Management Platform (UMP), 
é um software de telecomunicações robusto para gerenciar e monitorar dispositivos de maneira 
remota em sua rede.

Funcionalidades múltiplas em uma única solução

Qualquer tipo de dispositivo em um único local

Detecção automática de novos dispositivos

Fácil aplicação massiva de configuração

Monitore qualquer parâmetro no sistema

Detecte possíveis problemas antes de eles ocorrerem

Resolva problemas com ajuda de ferramentas avançadas

Substitua dispositivos danificados quando necessário

Lorem ipsum



Muitos benefícios em um Sistema tudo-em-um! 

Para Operadores de Rede

Mecanismos poderosos de 
agrupamento de dispositivos

Para Atendimento 
ao Cliente

Treinamento econômico e rápido 

Para usuário final

Melhor experiência de 
usuário em todos os 
dispositivos 

Mantenha o controle de qualquer 
número de dispositivos

Implante as mudanças de configuração 
e atualizações de firmware com a 
mesma facilidade para centenas, 
milhares ou mesmo milhões de 
dispositivos simultaneamente.

Adapte seu ambiente

A plataforma ACS instalada localmente 
permite que você tenha controle total 
de sua topologia de rede, por exemplo, 
para usar uma sub rede segura 
separada para gerenciamento.

Responda rapidamente aos novos 
desafios

Adicione suporte para um novo modelo 
de dispositivo instantaneamente, sem 
interromper a operação do sistema. 
Execute até mesmo as tarefas mais 
complexas de reconfiguração em 
grupos de dispositivos de qualquer 
tamanho.

Reduza custos operacionais

Reduza custos de suporte e Assistên-
cia Técnica e obtenha acesso a 
sessões de treinamento econômicas 
e eficientes para call centers.

Crescimento sem problemas

Você pode iniciar com uma implantação 
de nível de entrada em nuvem e depois 
migrar sua rede para uma plataforma 
UMP local, quando sua empresa 
precisar expandir.

Tudo em um único lugar 

Substitua vários sistemas por um único 
- gerencie dispositivos de qualquer 
protocolo através da mesma interface 
de usuário e com as mesmas carac-
terísticas

Seu próximo passo
Cresça e desenvolva seu negócio com uma parceria de longo prazo conosco.
Contate-nos pelo email sales@avsystem.com e você receberá:

  Apresentação de todas as possibilidades da plataforma UMP
  Prova de conceito para testar UMP em seus dispositivos
  Suporte completo de um gerente de projetos 

Acreditamos que é o começo de uma solução única e personalizada para o seu negócio.

Aprovador por:

Opções de Implantação 
Não importa o tamanho de sua rede – UMP pode abranger todos os aspectos de sua implantação:

UMP Cloud UMP Standard UMP Enterprise


