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A D-Kiros revigora a conectividade 
com o ePMP Elevate™
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C A S E  S T U D Y

SERVICE PROVIDER CONNECTIVITY

Visão geral 
A D-KIROS INTERNET É UM ISP em expansão 

que atende os moradores de Gaspar, Ilhota 

e Blumenau no estado de Santa Catarina, 

Brasil, desde 2007. Apesar de sua clientela 

representar pessoas de diversas idades 

e ocupações, ela compartilha a mesma 

demanda por acesso à banda larga sem fio 

de alta velocidade para jogos, redes sociais e 

streaming de mídias. Vários outros moradores 

das proximidades nem sequer tinham 

conectividade.

Desafio 
COM O EQUIPAMENTO EXISTENTE, a D-Kiros 

conseguia oferecer uma velocidade máxima 

de 5 Mbps por cabo ótico e rádio sem fio. 

Mas a popularidade cada vez maior de aplicativos de streaming como o Netflix 

estava pressionando a rede, diminuindo a taxa de transferência e causando falhas 

no sistema. O ISP precisava se atualizar, encontrando um fabricante cujas soluções 

pudessem não apenas oferecer maior largura de banda para o serviço restaurado, 

mas também proporcionar um crescimento sustentável, alcançando tanto os 

clientes existentes quanto os anteriormente não conectados a distâncias de até dois 

quilômetros.

Solução
A CAMBIUM NETWORKS FOI ESCOLHIDA para levar aos clientes da D-Kiros os 

serviços que eles passaram a esperar e para acolher a nova clientela excluída 

digitalmente. A família ePMP™ de soluções ponto a multiponto era ideal para atender 

à demanda por conectividade de alto desempenho com resistência à interferência 

inigualável na área de cobertura do ISP, que é bastante acidentada e tem muito ruído. 

“Escolhemos a Cambium 

Networks porque suas 

soluções atendem a maior 

quantidade de clientes com 

a maior velocidade por setor 

em comparação com outras 

marcas” 

– RICHARD SOETH, GERENTE 
DE SUPORTE, D-KIROS 
INTERNET

THE 

ePMP ELEVATE™

DIFFERENCE

Before: 
<5 Mbps

After: 
10 Mbps
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Com o acréscimo dos produtos ePMP, a solução de software ePMP Elevate™ 

da Cambium Networks permitiu à D-Kiros aproveitar sua infraestrutura 

existente durante a atualização. Quando instalado com um ponto de acesso 

ePMP, o Elevate integra o hardware de assinante de terceiros, acrescentando 

os recursos da plataforma ePMP.

A equipe técnica da D-Kiros aproveitou os webinars robustos e os tutoriais 

do YouTube da Cambium Networks para maximizar o valor do investimento, 

explorando as práticas recomendadas e sugestões de engenheiros experientes 

da Cambium, da instalação de equipamentos até o provisionamento.

Resultados
AGORA A D-KIROS PROPORCIONA planos corporativos, domésticos e 

dedicados de até 10 Mbps, além de planos de dados personalizáveis por 

cliente sem limitações. Atualmente, ela atende mais de 750 clientes e vai 

continuar sua expansão com as soluções da Cambium Networks à medida 

que as necessidades corporativas evoluem.

LONG DISTANCE

Por que a D-Kiros escolheu 
a Cambium Networks

• A Cambium Networks oferece 
treinamentos específicos para 
produtos, webinars e tutoriais em 
vídeo do YouTube para garantir 
que os operadores de rede tenham 
a experiência necessária para 
proporcionar cobertura contínua com 
manutenção mínima. 

• Não substitua equipamentos antigos, 
use o Elevate! O ePMP Elevate 
transforma o hardware de terceiros, 
protegendo investimentos existentes 
e aumentando o retorno sobre o 
investimento (ROI).  
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