
5 Razões pelas quais o Cloudpath® 
Enrollment System é ideal para 
ambientes multi-inquilinos (MDUs).



Uma unidade multi-inquilinos é qualquer ambiente caracterizado por agregar 
diversas moradias. Pode ser complexos de apartamentos, residenciais para 
idosos, dormitórios de uma universidade, uma área residencial militar, um 
parque de estacionamento ou qualquer lugar onde várias famílias vivam 
em uma única localidade. Os moradores de MDUs esperam contar com 
uma experiência de conectividade sem fio de alta qualidade, e o Cloudpath® 
Enrollment System pode ajudar as equipes de TI e/ou provedores de 
serviços gerenciados a atender a esta expectativa.



Cloudpath ES (“Enrollment System” ou Sistema de Auto-Inscrição) é um serviço em nuvem (ou software 

local) que oferece inscrição e acesso seguro à rede para os moradores de locais tipo MDU. Auxilia os 

moradores a conectar seus dispositivos de forma rápida, fácil e segura, sem o envolvimento do pessoal 

de TI

PRIMEIRO O FUNDAMENTAL.

O que é o Cloudpath Enrollment System (ES)?
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O serviço Cloudpath inclui um portal administrativo que permite ao pessoal de TI e prestadores de serviços configurar 
facilmente as unidades habitacionais para que acessem à rede. A partir daí os moradores podem assumir o controle, 
já que ele também inclui um portal intuitivo para moradores, onde eles mesmos podem conectar seus dispositivos à 
rede Wi-Fi da MDU. Eles simplesmente entram com a DPSK (Dynamic PSK™ ou Chave Pré-compartilhada Dinâmica) 
em seus equipamentos. A DPSK é similar a uma PSK convencional, porém cada residente possui chaves únicas. 
No portal de moradores é possível visualizar os dispositivos conectados e mudar a chave a qualquer momento. As 
poderosas funcionalidades de segurança garantem que todas as conexões estejam seguras.

1. Portais administrativos e de moradores fornecem aos residentes 
acesso Wi-Fi fácil e seguro.
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Por que o sistema de auto-inscrição Cloudpath é ideal para MDUs?
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Por que o sistema de auto-inscrição Cloudpath é ideal para MDUs?

Os moradores de um ambiente habitacional tipo MDU contam com uma ampla variedade de dispositivos 

habilitados para Wi-Fi. O Cloudpath é compatível com praticamente todos os dispositivos habilitados para 

Wi-Fi imagináveis. Entre eles dispositivos padrão como:  computadores, computadores portáteis, tablets e 

smartphones, além de consoles de videogame, dispositivos IoT, televisores, sistemas de som e muito mais.

2. Compatibilidade com todos os dispositivos habilitados para Wi-Fi.
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Por que o sistema de auto-inscrição Cloudpath é ideal para MDUs?

Cloudpath habilita redes virtualizadas personalizadas para que os residentes sintam que contam com a sua 

própria rede privada. Eles somente visualizam seus dispositivos, não os que pertencem a seus vizinhos e, melhor 

ainda, permanecem conectados à esta rede virtual ao se deslocarem pelo entorno do ambiente da MDU.

3. Redes virtuais fornecem experiências de conectividade personalizadas.



7     5 Razões pelas quais o Cloudpath® Enrollment System é ideal para ambientes multi-inquilinos (MDUs).

Por que o sistema de auto-inscrição Cloudpath é ideal para MDUs?

4. Fácil acesso como visitante para os convidados que estejam 
no ambiente da MDU – com o morador mantendo o controle.
O portal para moradores permite aos residentes controlar o acesso de convidados à sua unidade. Podem 

criar chaves para os visitantes proporcionando a eles a mesma experiência de conectividade otimizada que 

disfrutam os próprios moradores. Os moradores podem estabelecer, mudar e revogar as chaves a qualquer 

momento pelo portal dos moradores.
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Por que o sistema de auto-inscrição Cloudpath é ideal para MDUs?

Dado que os moradores de MDUs conectam sozinhos seus dispositivos e os de seus visitantes à rede, a equipe 

de TI (frequentemente um servidor de serviços gerenciados) não precisa se envolver nesta tarefa e pode 

enfocar-se em outros projetos, já que não têm que lidar com os problemas de conectividade sem fio do dia a 

dia.

5. Redução da carga de trabalho do pessoal de suporte de TI 
graças à funcionalidade de autosserviço para os moradores.



Saiba mais em www.commscope.com/secure-accesss
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