
O Wi-Fi Administrado por HomeAssure® da CommScope
Cobertura, desempenho e simplicidade para a casa conectada por Wi-Fi
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O desempenho do Wi-Fi se tornou o fator determinante na 
experiência do consumidor de banda larga. Especialmente 
agora que as redes de acesso podem oferecer velocidades de 
multigigabits por segundo, o número de dispositivos usados 
em casa está aumentando e os aplicativos consomem mais 
banda larga. Isso também faz com que o Wi-Fi seja o elo mais 
fraco da cadeia e a maior fonte de descontentamento do 
consumidor, bem como os custos das despesas operacionais.

Em uma pesquisa1, 90 por cento dos consumidores disseram 
que é importante ter internet de alta velocidade via Wi-Fi em 
todos os cômodos da casa. Os setenta e um por cento ficam 
frustrados se têm problemas para se conectar à Internet. Com 
muita frequência, o Wi-Fi não é confiável e a cobertura na 
casa não é a ideal, levando à insatisfação do consumidor e 
aumentando os custos de suporte. Além disso, e regularmente 
os usuários finais também enfrentam dificuldades com a 
instalação, com a configuração, utilização, diagnósticos e 
solução de problemas.

1 ARRIS Connectivity and Entertainment Index Survey 2018 (Pesquisa do Índice de Conectividade e Entretenimento ARRIS 2018)

Oferecer uma ótima experiência de Wi-Fi
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Video Conferencing Games Console

Os clientes exigem a 
mesma alta eficiência 
para todos os 
dispositivos, em todos
os cômodos, nas 
velocidades prometidas 
por seu provedor, que 
muitos percebem como a 
velocidade principal da 
sua conexão de banda 
larga. Eles esperam que 
os serviços, desde uma 
televisão de UHD 
Premium até as vídeo-
chamadas por Wi-Fi, 
funcionem tão bem 
quanto com uma 
conexão com fio.

O que os usuários querem?

O�ce

Os consumidores 
querem sistemas Wi-Fi 
residenciais que sejam 

fáceis de instalar e 
usar—eles só querem
um Wi-Fi que 
simplesmente funcione. 
Caso contrário, eles 
acabam ligando para o 
centro de assistência e 
suporte técnico ou 
acabam indo para o 
provedor concorrente 
mais próximo.

Online Security

A segurança e a 
privacidade 
estão em segundo lugar 
na lista de prioridades do 
consumidor dos recursos 
de gateway1. A segurança 
e os recursos integrados, 
como o acesso controlado 
de convidados e a 
capacidade de limitar o 
acesso de menores à rede, 
oferecem aos usuários a 
garantia de que suas 
conexões são e estão 
seguras.

Os consumidores que 
transmitem conteúdo em 
várias telas e por toda a 

casa, esperam uma 
conexão confiável  em

todos os cômodos e 
precisam de mobilidade para 
serviços como chamadas 
através de vídeo e de voz. 
Eles não querem falhas ou 
ter que se reconectar a um 
SSID diferente.

1 ARRIS Connectivity and Entertainment Index Survey 2018 (Pesquisa do Ã ndice de Conectividade e Entretenimento ARRIS 2018)
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de todas as 
chamadas para 
o helpdesk são
relacionadas ao
Wi-Fi

Os provedores de serviço precisam de uma solução que atenda e 
supere as expectativas dos assinantes de Wi-Fi, oferecendo 
cobertura e eficiência com facilidade no uso. Mas não se trata 
apenas da satisfação do cliente, já que mais de 30% de todas as 
chamadas para o helpdesk são relacionadas ao Wi-Fi1. Uma 
conexão de Wi-Fi1 ruim gera um alto custo de suporte. Confrontar 
com isso significa oferecer um Wi-Fi que simplesmente funcione e 
ter as ferramentas para melhorar pró-ativamente os níveis de 
serviço e, se o cliente ligar, resolver o problema rapidamente e 
evitar deslocamentos.

1 Major NA Telco

30%

O que os provedores de serviço precisam?

1
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PainéisAnálise na nuvem

Operações Centro de chamadas

Extensor Extensor

Gateway

Banda Larga em gigabits

Aplicativo do 
consumidor

Otimização
 do Wi-Fi

Técnicos

O Wi-Fi administrado por 
HomeAssure
Maximize a satisfação do cliente com um Wi-Fi 
administrado para toda a casa
O Wi-Fi administrado por HomeAssure consiste em uma 
plataforma de serviço em nuvem escalável, flexível e segura 
para gerenciar uma rede Wi-Fi em malha de vários pontos de 
acesso, servindo para fornecer Wi-Fi confiável de alta 
velocidade em toda a casa e que possibilita que o consumidor 
possa o instalar e gerenciar facilmente .

Visibilidade e suporte proativos
O gerenciamento de nuvem HomeAssure proporciona 
visibilidade da sua rede Wi-Fi doméstica. Isso é essencial para 
que o provedor de serviços entenda o que está acontecendo e 
tome medidas proativas para resolver os problemas de Wi-Fi. 
Coleta um dos conjuntos de dados Wi-Fi mais abrangentes e 
detalhados disponíveis atualmente. As análises e os painéis 
inteligentes fornecem as ferramentas para a equipe de 
operações e helpdesk possam identificar e resolver problemas 
de Wi-Fi. Analise dos dados em todos os níveis - desde uma 
visão macro de toda a população de dispositivos até as 
conexões Wi-Fi individuais em casa.
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Os extensores Wi-Fi  a CommScope incluem o X5, um 
extensor compacto 4x4 de banda dupla com Wi-Fi 6.

Wi-Fi administrado por 
HomeAssure
Por exemplo, é possível identificar clientes com problemas de 
cobertura wi-fi. A esses clientes é possível oferecer a opção de 
instalar extensores de Wi-Fi para melhorar a cobertura.

Cobertura melhorada e fácil instalação
Um gateway / roteador  Wi-Fi de alta qualidade é a primeira 
etapa para resolver a maioria dos problemas de cobertura ao 
consumidor. Os usuários podem adicionar extensores de rede 
para uma cobertura mais ampla, se necessário. A 
configuração automática, com assistência guiada pelo 
aplicativo HomeAssure, facilita e possibilita que os próprios 
usuários finais instalem seus extensores. Os SSIDs e as senhas 
são transferidos automaticamente do gateway para o 
extensor, portanto, há apenas um SSID para mobilidade 
eficiente em toda a casa.

Um teste de intensidade de sinal no aplicativo verifica o sinal 
Wi-Fi entre o gateway e o extensor, aconselhando o 
consumidor a mover o dispositivo para mais perto ou mais 
longe para obter a melhor cobertura do backhaul confiável 
para o gateway. O extensor é configurado sem nenhuma ação 
do consumidor.
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O Wi-Fi administrado por 
HomeAssure
Maximize o desempenho do Wi-Fi
Um cliente de controle HomeAssure, localizado no gateway 
residencial para o controle de baixa latência, trabalha com os 
clientes do extensor Wi-Fi para otimizar o desempenho da 
rede e fazer o uso mais eficiente de cada ponto de acesso.

Os dispositivos têm como alvo o ponto de acesso / 
frequência / canal Wi-Fi com o melhor sinal e, quando um 
ponto de acesso está congestionado, uma alternativa é 
escolhida. O rápido direcionamento (padrão 802.11 v) faz 
com que dispositivos transitem entre os pontos de acesso em 
uma fração de segundo, garantindo a confiabilidade de 
aplicativos como chamadas de vídeo ou de voz via Wi-Fi 
enquanto os consumidores se deslocam pela casa. A 
"imparcialidade da conexão" evita que dispositivos de baixo 
desempenho na borda da rede usem recursos Wi-Fi em 
excesso.

Para o uso com gateways residenciais de terceiros ou 
herdados e que não podem ser fornecidos pelo software 
HomeAssure, para esse cliente de controle HomeAssure pode 
ser instalado em um extensor Wi-Fi adicional. O extensor de 
Wi-Fi substitui o Wi-Fi no gateway.

Extensor com software 
de controle

Extensor Extensor

Banda Larga em gigabits

Gateway

Otimização 
Wi-Fi  

Aplicativo 
do consumidor
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Aplicativo HomeAssure
Permite que o consumidor administre facilmente 
sua rede residencial e doméstica

Além de orientar os usuários na instalação e configuração de 
sua rede doméstica, o aplicativo do consumidor HomeAssure 
oferece recursos fáceis de usar para administrar sua própria 
rede e para a solução de problemas. O aplicativo HomeAssure 
está pronto para chegar às lojas de aplicativos Android e iOS 
ou pode também ter a marca de uma operadora. Atualmente, 
o aplicativo HomeAssure está disponível em inglês e espanhol.
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· Visualização de SSIDs, senhas, topologia de rede, status e
uso de dados de dispositivos conectados.

· Configurações de SSIDs, senhas, acesso de convidados e
controles dos pais que limitam o uso da Internet por
crianças.

· Medição do sinal Wi-Fi para mapear a cobertura Wi-Fi
residencial e identificar onde seja necessário um extensor
Wi-Fi.

· Avaliação do desempenho do Wi-Fi e da banda larga em
um teste de velocidade de dois estágios para que, no caso
de uma conexão lenta com a Internet, o consumidor possa
determinar se o problema é uma rede doméstica ou um
problema de banda larga.

Permita que os 
consumidores tirem 
o melhor proveito de
seu Wi-Fi

Aplicativo HomeAssure
O aplicativo HomeAssure ajuda aos consumidores com:
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HomeAssure Cloud
O HomeAssure Cloud é uma plataforma baseada em 
padrões que oferece controle remoto completo e 
gerenciamento de sua rede Wi-Fi residencial. Ele coleta 
dados de Wi-Fi extensos, monitora o desempenho e 
fornece análises inteligentes e painéis para melhorar o 
serviço e as soluções nas chamadas ao centro de 
assistência e helpdesk.

O HomeAssure Cloud está disponível como software 
como serviço hospedado, para um rápido lançamento 
no mercado e baixos custos iniciais. Ele pode ser 
dimensionado para oferecer suporte a dezenas de 
milhões de dispositivos e é amplamente implantado em 
redes de provedores de serviços de Nível 1. A estrutura 
simples de "pagar conforme o o uso" inclui manutenção 
e suporte de software, treinamento online e serviços 
operacionais. Opcionalmente, pode ser implantado no 
data center da operadora e customizado de acordo com 
os requisitos específicos da operadora.
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· Painéis projetados para uso pelo centro de
assistência ou helpdesk, que podem ser integrados a
um sistema de helpdesk existente, proporcionando
visibilidade da rede residencial com informações
simples dos status em vermelho / âmbar / verde e
fluxos de trabalho e diagnóstico com soluções para
uma melhor experiência do consumidor, enquanto
reduzem o tempo das ligações e evitando
deslocamentos.

· Gerenciamento remoto de toda a rede residencial
· Análise, painéis de KPI e alarmes com dados específicos

de Wi-Fi à disposição das equipes de operação, para
melhoria do serviço por meio de informações sobre o
comportamento do consumidor e o que está
acontecendo na rede.

· Com capacidade de melhoraria por meio da integração
com os sistemas de gerenciamento administrativo da
operadora, incluindo LDAP e CRM.

·

HomeAssure Cloud
O HomeAssure Cloud oferece:
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Benefícios para o usuário final

1. Conectividade confiável de alta velocidade em
todos os cômodos

2. Instalação rápida e fácil

3. Informações de status e gerenciamento simples e

com um aplicativo fácil de usar, por exemplo,

alteração de senhas de Wi-Fi, execução de testes

de velocidade e configuração de controles dos pais.

Benefícios para o provedor de serviços

1. Melhora a satisfação do consumidor, atende e

supera as expectativas de serviço de Wi-Fi e faz com

que  o Wi-Fi passe de problema para ser um

diferenciador

2. Menos chamadas de serviço e solução mais rápida e

bem-sucedida por ligação, isso significa menos

visitas, custos mais baixos e usuários mais felizes.

3. As equipes de operações podem gerenciar a

implantação e resolver problemas de forma proativa

graças aos painéis, aos kits de ferramentas e as

análises inteligentes baseados na nuvem.

4. Serviço SaaS na nuvem para implantação rápida e

custos de "pagamento conforme o uso"

5. Uma arquitetura aberta baseada em padrões para

flexibilidade e proteção do investimento. Oferece

uma diversidade de fornecedores de hardware Wi-Fi

e opções para integrar tecnologias de terceiros

Benefícios abrangentes
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+ de 20% em redução nas chamadas de suporte

Menos interferência nas 
mudanças de canals

2.4 GHz 5 GHz

35% menos de 
interferência

27% menos de 
interferência

41% da mais alta 
qualidade na 

conexão  Wi-Fi

36% da mais alta 
qualidade na 
conexão  Wi-Fi

Maior desempenho de 
roteamento da banda

2.4 GHz → 5 GHz
(direção ascendente)

Taxas de tráfego 6,5 
vezes mais altas

3.2 vezes mais alta em 
qualidade de conexão 

Wi-Fi 

Cobertura estendida do 
direcionamento da banda 

5 GHz → 2.4 GHz
(direção descendente)

Aumento de 10% da 
cobertura do Wi-Fi 

5 vezes mais alta em 
qualidade de conexão 

Wi-Fi

Estudo de caso
Provedor de serviços de banda larga de nível 1
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Mais informações

Por que a CommScope?

Como líder global de longa data em dispositivos de banda 
larga, a CommScope demonstrou experiência em Wi-Fi com 
desenho de RF de classe mundial, instalações de teste 
sofisticadas e um histórico de Wi-Fi otimizado para vídeo. A 
CommScope ajuda a atender e superar as expectativas dos 
assinantes com soluções fáceis de instalar e usar que 
aumentam a cobertura e o desempenho do Wi-Fi.
Acelere o tempo de entrada no mercado e minimize o risco e 
as despesas operacionais, escolhendo entre nossa ampla gama 
de produtos e contando com nossos serviços profissionais, 
incluindo consultoria, integração de sistema, customização, 
teste, suporte e manutenção.



A CommScope desafia os limites da tecnologia de comunicações 
com ideias inovadoras e descobertas revolucionárias que levam a 
grandes realizações humanas. Colaboramos com nossos clientes e 
parceiros para projetar, criar e construir as redes mais avançadas do 
mundo. É nossa paixão e compromisso identificar a próxima 
oportunidade e tornar um amanhã melhor em uma realidade. Saiba 
mais em commscope.com

commscope.com
Visite nosso site ou entre em contato com o representante local da CommScope para obter mais informações.
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