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DESTAQUES:

Express Wi-Fi por Facebook
Plataforma de monetização e gerenciamento de SaaS escalável 
para redes de hotspot de Wi-Fi sem custo ou taxa recorrente*

O Facebook Express Wi-Fi proporciona as ferramentas para implementar hotspots de 
Wi-Fi em mercados emergentes com baixa disponibilidade de acesso à internet. O poder 
combinado do Express Wi-Fi e do gerenciamento em nuvem cnMaestro™, da Cambium 
Networks, simplifica a implantação, reduz drasticamente os custos e é compatível com 
modelos de negócios multiníveis projetados para casos de uso individual.

Desenvolvido por Facebook Express Wi-Fi

Monetização e 
gerenciamento em nuvem 

Sem taxa de SaaS 
ou de licença

Alto desempenho, 
projetado para esse fim
Wi-Fi interno e externo

Suporte técnico Cambium 
Manutenção simples, 

instalação rápida

Portal do parceiro Facebook Express
• Plataforma de monetização de SaaS em nuvem
• Monitor de seleção de local, instalação e nível   

de serviço
• Portal de marketing/publicidade/gestão de negócios

cnMaestro
• Gerenciamento de rede Wi-Fi com gerenciamento 

em nuvem
• Ferramentas de solução de problemas do 

serviçode apoio
• Até 10.000 dispositivos em milhares de sites* As taxas de hospedagem de AWS e de SMS são necessárias para o Facebook Express Wi-Fi

1. Cadastre-se para se tornar um fornecedor 
do serviço Express Wi-Fi da Cambium 
Networks acessando    
www.cambiumnetworks.com  
Um vendedor e/ou distribuidor entrará em 
contato para assistência.

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

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

É fácil começar:
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Express Wi-Fi por Facebook

SOBRE A CAMBIUM NETWORKS

Milhões de pessoas têm conectividade sem fio no mundo todo com os equipamentos da Cambium Networks. Nosso portfólio sem fio é usado 
por operadores de rede comerciais e governamentais, além de fornecedores de serviço banda larga para conectar pessoas, coisas e lugares. 
Com uma única arquitetura de rede composta por redes sem fio fixa e Wi-Fi, a Cambium Networks possibilita que os operadores alcancem maior 
desempenho com o menor uso de espectro possível. O gerenciamento em nuvem ponta a ponta transforma redes em ambientes dinâmicos, que 
evoluem para atender às necessidades em constante mudança com mínima intervenção física humana. A Cambium Networks conecta um 
ecossistema crescente de parceiros que criam e fornecem soluções Gigabit sem fio que dão certo.
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Plataforma poderosa de monetização de SaaS

Alavancas de monetização disponíveis no Express Wi-Fi

• Pacotes de dados de acesso público comercializados diretamente 
para o consumidor ou via revendedor

• Pacotes de dados empresariais comercializados diretamente para as 
empresas ou via rede de revendedores, API de recarga automática, 
gerando receita recorrente

• Vouchers de acesso de dados limitados por tempo e/ou   
tráfego, para a criação de serviços escalonados com    
potencial de vendas adicionais

• Publicidade de negócio local, publicidade em    
rede nacional

• Hotspots de Wi-Fi patrocinados por sites

Pontos de acesso Wi-Fi de alto desempenho desenvolvidos para esse fim

Wi-Fi externo

e700 Alta densidade, 4x4 11ac onda 2
e510 Média densidade, 2x2 11ac onda 2
e505 Baixa densidade, modelo compacto, 2x2 11ac onda 2

Wi-Fi interno

e600 Alta densidade, 4x4 11ac onda 2
e410 Multiuso, 2x2 11ac onda 2
e425/e430 Microcélula de parede, 2x2 11ac onda 2

e700 e600e510 e410e505 e425/e430


