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A solução de Wi-Fi da Cambium Networks
• Plataforma Gratuita. Qualquer provedor de serviços 

pode se cadastrar em cloud.cambiumnetworks.com e 
começar a utilizar o cnMaestro.

• Acessível. Sem custos, sem taxa de licenciamento e 
sem taxas recorrentes para o gerenciamento contínuo 
de uma rede de hotspots Express Wi-Fi com até 
10.000 pontos de acesso.

• Disponível para integração com o software OBSS 
existente que pode ser utilizado por um provedor de 
serviços ou operador de rede. Funções multitenant, 
API RESTful, relatórios aprimorados e gerenciamento 
de mais de 10.000 dispositivos estão disponíveis com 
um valor de assinatura acessível.

•  Flexível. Múltiplos pontos de acesso de Wi-Fi 
externos e internos dão ao provedor de serviços a 
flexibilidade para escolher o produto ideal de acordo 
com o caso de uso. Pontos de acesso de Wi-Fi 6 
serão adicionados brevemente.

• Amparados pelo suporte técnico e garantia 
estendida de hardware — os melhores do mercado. 
Os pontos de acesso externos incluem uma garantia 
estendida de hardware de três anos sem custo 
adicional.

• Fácil aquisição por meio de distribuidores globais 
com representantes locais em cada região. Trabalhe 
com os distribuidores que entendem do seu negócio, 
conhecem os clientes e são capazes de atender às 
suas expectativas.

Supere a barreira digital com um case de negócios positivo
Conecte as pessoas em regiões carentes, melhorando a economia local e a 
qualidade de vida. A tecnologia sem fio fixa e de Wi-Fi da Cambium Networks 
permite a rápida implantação de conectividade Wi-Fi para conectar aqueles com 
pouca ou nenhuma conexão, além de ser um case de negócios de sucesso.
O Express Wi-Fi da Cambium Networks e do Facebook oferece redes Wi-Fi de baixo custo que conectam pessoas 
com pouco ou nenhum acesso à internet. A solução inclui gerenciamento integral de monetização e negócios no 
portal em nuvem do Express Wi-Fi, que é integrado ao gerenciamento de rede em nuvem da Cambium Networks, 
além de pontos de acesso Wi-Fi (AP) de alta eficiência e ótimo custo-benefício.

O diferencial da Cambium Networks
A Cambium Networks é a única fornecedora sem fio 
com um portfólio de soluções de Mesh sem fio unificado 
e com gerenciamento em nuvem, proporcionando 
conectividade confiável, escalável, acessível e fácil de 
gerenciar, compatível com sistemas integrados.

Com milhões de módulos instalados, nossa malha de 
soluções sem fio multigigabits gerenciadas em nuvem 
já provou que oferece desempenho, segurança e baixo 
custo total de propriedade (TCO).

O programa está disponível para:
• Operadores de rede móvel — Permita que as 

unidades de negócio locais personalizem ofertas e 
desenvolvam soluções para mercados locais.

• Operadores de rede virtual móvel — Aumente o valor 
dos planos móveis integrados a hotspots de Wi-Fi e 
desenvolva novos mercados.

• Provedores de serviço de internet — Ofereça 
hotspots Wi-Fi comunitária para melhorar o comércio 
e a educação.

• Provedores de serviço de internet VSAT — Distribua 
banda VSAT para alcançar locais remotos com 
cobertura de acesso Wi-Fi.

1. Cadastre-se para se tornar um Provedor do 
Express Wi-Fi da Cambium Networks:                                   
www.cambiumnetworks.com   
Um vendedor e/ou distribuidor da Cambium 
entrará em contato para lhe auxiliar.

2. Cadastre-se para obter uma conta de 
gerenciamento em nuvem cnMaestro   
cloud.cambiumnetworks.com/

3. Adquira, com o distribuidor, um AP da Cambium 
para o Express Wi-Fi e o Cambium Care Pro a um 
preço especial. Suporte 24 horas, 7 dias por 
semana, configuração de avaliação pré-venda e 
suporte para o produto.

 É fácil começar:

>40,000 Access Points Express Wi-Fi Cambium Networks em todo o mundo

TECNOLOGIA SEM FIO QUE FUNCIONA

“O Facebook tem o compromisso de trabalhar com parceiros de todo o mundo 
para ajudar a levar conectividade a mais pessoas, proporcionando uma internet 
mais rápida. A Cambium é uma parceira fundamental que contribui para o Express 
Wi-Fi, a tecnologia SOMA, a solução de rede Terragraph e o programa TIP. Juntos, 
a Cambium Networks e o Facebook democratizam ainda mais o poder da internet”
Dan Rabinovitsj, Vice-Presidente do Facebook Connectivity
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Rolling Meadows, IL 60008 EUA
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Escritório na Índia
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Bangalore East 

+91 80 67333100
 

Escritório no Reino Unido
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Eastern Road Ashburton, United Kingdom, TQ13 7UP 

+44 1364 655500

Escritório em Thousand Oaks
2545 Hillcrest Dr, Suite 220
Thousand Oaks, CA 91320

Escritório em San Jose
2590 N. 1st Street, Suite 220
San Jose, CA 95131 USA
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Tecnologia sem fio que funciona

Sobre a Cambium Networks

A Cambium Networks oferece comunicações sem fio que funcionam para empresas, comunidades e 
cidades em todo o mundo. Milhões dos nossos rádios são implantados para conectar pessoas, lugares e 
coisas com uma malha sem fio unificada que se estende por múltiplos padrões e frequências de internet 
sem fio fixa e Wi-Fi, todos gerenciados de maneira central através da nuvem. Nossa malha multigigabits 
sem fio proporciona uma proposta de valor atraente em relação à fibra tradicional e soluções sem fio 
alternativas. Trabalhamos com nossos ConnectedPartners certificados pela Cambium para oferecer redes 
construídas especificamente para soluções de conectividade de provedores de serviços, empresariais, 
industriais e governamentais em ambientes urbanos, suburbanos ou rurais, com tecnologia sem fio   
que funciona.


