SERVIÇO DE
TELECOM

Wifi Gerenciado

Serviço de gerenciamento de rede sem fio, com
ou sem fornecimento de equipamentos (Access
Points), em redes corporativas e públicas.

BENEFÍCIOS:

Cadastro automatizado de
usuários visitantes.

prodamsp

Amplo acesso para
usuários corporativos
(igual à rede local).

Fornecimento de
Relatórios Gerenciais.

SERVIÇOS DE TELECOM

Wifi Gerenciado

CARACTERÍSTICAS

Com fornecimento de equipamentos:

As redes Wi-Fi gerenciadas pela
Prodam podem ser:
Públicas: permitem o acesso somente à internet e são utilizadas pelo público visitante e por
funcionários via dispositivos móveis como smartphones, notebooks e tablets.
Corporativas: permitem o acesso não apenas à internet, mas a todos os demais serviços do Datacenter, tais como e-mail corporativo, sistemas corporativos e localidades da rede da Prefeitura Municipal
de São Paulo. O acesso poderá ser transparente ou
por PROXY, a depender do tipo da rede (Tunelada,
ou seja, utilizando-se de um túnel para comunicação direta com a controladora; ou Bridge, como
uma extensão da rede local).
O gerenciamento de redes sem fio pode ser dar
com ou sem fornecimento de equipamentos por
parte da Prodam. Independentemente da opção
escolhida, a Prodam executa as seguintes atividades:
• Criação e manutenção das redes wireless.
• Criação de grupos de autenticação no AD (802.1x).
• Manutenção do Portal Captiva (Captive Portal).
• Autenticação de usuários.
• Relatório de utilização, por usuário (controladoras
da Prodam).
• Relatório de utilização, por equipamento (controladoras da Prodam).

Nesta opção, a Prodam é responsável por garantir
a disponibilidade da rede Wi-Fi, fornecendo equipamentos e executando as seguintes atividades:
• Fornecimento, instalação e configuração de Access
Points.
• Suporte em campo.
• Registro de solicitação de serviços e de incidentes
na Central de Serviços.
• Monitoramento de infraestrutura.
Sem fornecimento de equipamentos:
Nesta opção, o cliente se responsabiliza por toda
a infraestrutura da rede Wi-Fi, cabendo à Prodam
apenas a configuração remota do Access Point.

DESTAQUES
A Prodam disponibiliza uma solução de acesso à
rede Wi-Fi para usuários externos à Prefeitura Municipal de São Paulo, 100% aderente à Lei Municipal
n° 14.098/2005, compatível com smartphones mais
modernos.

Para mais
informações
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