
1

Melhorias da VoxTech Telecom com o 
ePMP Elevate™

“As melhorias que vimos 

no Cambium Networks 

Elevate™ foram maior 

estabilidade da rede, a 

possibilidade de oferecer 

mais largura de banda aos 

usuários e a diminuição 

do número de chamadas 

devido a problemas de 

equipamentos.” 

– CLAUDIO M.G. MORAIS, CEO, 
VOXTECH TELECOM
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Visão geral 
A VOXTECH TELECOM É UM ISP brasileiro com uma 

área de cobertura em expansão no Paraná, estado 

do sul do Brasil. Atualmente, a empresa atende três 

cidades (e mais duas serão incluídas até o fim do 

primeiro trimestre de 2019) com acesso de Internet 

banda larga com velocidades de 10 a 30 Mbps, 

dependendo do plano. O objetivo é oferecer planos 

de 50 Mbps em 2019.

A VoxTech sabia que a demanda por mais largura 

de banda estava em expansão, mas o desafio 

era oferecer maiores taxas de transferência com 

estabilidade e regularidade: a VoxTech estava 

apreensiva com seus equipamentos existentes e 

não queria investir em tecnologias decepcionantes. 

A preocupação com o custo em todos os níveis de 

migração também foi um fator, desde a infraestrutura 

da VoxTech até os equipamentos dos clientes. 

C A S E  S T U D Y

SERVICE PROVIDER CONNECTIVITY

THE 
ePMP Elevate™ 
DIFFERENCE

Antes: 
5 Mbps

Depois: 
30 Mbps

Solução
A VOXTECH CONHECEU UM FORNECEDOR DA CAMBIUM 
NETWORKS que entregava soluções para teste em campo para 

aplicações como voz, dados, monitoramento e, principalmente, 

streaming de vídeo (Netflix, YouTube). A solução de software ePMP 

Elevate™ da Cambium Networks integra hardware de terceiros com 

a capacidade de desempenho da plataforma ePMP da Cambium 

Networks. 
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Instalado juntamente com um ponto de acesso ePMP, o Elevate assimila a 

infraestrutura existente, protegendo o investimento do proprietário da rede e dando 

suporte tanto à migração quanto ao acréscimo de mais equipamentos da Cambium 

Networks para expansão da rede. A equipe técnica da VoxTech realizou a instalação e 

implantação das melhorias, com treinamento certificado para produtos ePMP. 

Resultados
MAIS DE 1.000 CLIENTES DA VOXTECH FORAM MIGRADOS para a rede 

aprimorada, e o objetivo é finalizar a transição de PAs de terceiros para PAs da 

Cambium Networks no próximo ano. 

A equipe de manutenção da VoxTech conseguiu reduzir drasticamente visitas 

improdutivas devido a equipamentos lentos ou que não respondem. Além disso, em 

uma das cidades que utilizam apenas soluções da Cambium Networks, os usuários 

estão relatando uma satisfação sem precedentes, desfrutando de seus aplicativos 

preferidos, como os de streaming de mídias.

Os planos de curto prazo da VoxTech incluem 

a combinação das tecnologias sem fio e de 

fibra em uma rede híbrida que proporcionará 

planos de 50 Mb a 100 Mb dentro dos próximos 

dois anos, garantindo cobertura e qualidade 

de serviço que continuarão a atender às 

necessidades dos clientes.

LONG DISTANCE

Por que a 
Cambium Networks

• O Elevate torna a migração de rede 
mais simples e intuitiva, minimizando 
o tempo de indisponibilidade e 
protegendo investimentos em 
equipamentos existentes, tanto para 
os ISPs quanto para seus clientes. 

• O treinamento para certificação 
técnica de produtos específicos da 
Cambium Networks oferece aos 
operadores de rede as habilidades 
de que precisam para gerenciar suas 
soluções com confiança. 

Melhores práticas

• Escolha soluções que sejam 
interoperáveis, possibilitando o 
acrescentar equipamentos em vez 
de substituí-los, à medida que a 
rede é expandida para atender as 
necessidades do negócio. 

• Escolha um fornecedor que ofereça 
treinamento técnico e suporte 
contínuo aos operadores de rede.
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