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Visão geral









VISÃO

As pessoas cada vez mais desejam ter internet em casa. Quem já 
possuem internet, deseja mais vantagens de quem fornece a conexão. 

Seu provedor tem condições de atender este cliente e satisfazer suas 
necessidades?



As grandes operadoras já planejaram com oferecer uma nova visão de 
ofertas de internet as pessoas. Desse jeito atraente, qualquer usuário irá 
ficar atraído pelos serviços prestados por tais.



Como conseguem oferecer tanta velocidade a seus clientes?



Primeira, questão: 

Realmente a internet das operadoras chegam no plano contrato. Então, seja 
qual for, elas na prática, chegam a garantir a velocidade que oferecem. 



Mais como isso é possível?

Propaganda de uma operadora



As operadoras possuem conectividade mais rápida aos principais fornecedores 
de conteúdo da internet. Isso, torna a conectividade do cliente mais rápido ao 
que ele deseja acessar.

ESTRUTURA, É O SEGREDO!



As operadoras possuem conectividade aos PTT. Isso é o que torna mais rápido a 
internet e o plano oferecido ao cliente. Seja qual for a banda o plano, irá chegar 
na casa do cliente. Uma boa estratégia e bem pensada. Vamos explicar.

ESTRUTURA, É O SEGREDO!



ESTRUTURA, É O SEGREDO!

Em todo o mundo, as operadoras e 
empresas que possuem AS, já estão 
aderindo ao PTT pelas suas vantagens. 
Você ter mais vantagens do que 
desvantagens. Muito melhor investir 
nisso do que usar balance com adsl.



ESTRUTURA, É O SEGREDO!

FIBRA ÓPTICA



ESTRUTURA, É O SEGREDO!



ESTRUTURA, É O SEGREDO!

A segunda estratégia é o uso de servidores cache em 
toda rede da operadora. Esses, interceptam o 
conteúdos e armazenam. Assim, depois o usuário final 
terá acesso a eles de forma muito rápida.



ESTRUTURA, É O SEGREDO!

E por ultimo, as operadoras investem em tecnologia de transporte rápido, como a fibra 
óptica. Isso facilitará entrega de conteúdos sem percas também dados em cache.



Para oferecer o que o cliente deseja



JOGUE O JOGO DOS VENCEDORES

1. Invista em links de bons transporte.
2. Invista em um bom cache de conteúdo.
3. Invista em tecnologias de transporte (fibra, rádio, etc).

Obs: Para investir em um PTT, você precisa torna-se ASN. Apenas quem tem AS 
pode participar de um PTTMetro.



INVISTA EM LINK DE TRANSPORTES

Muitos tem a tendência de utilizar adsl em balance. Mais esta não é a 
melhor estratégia de oferecer boa qualidade. Esses produtos não 
possuem qualidade garantida, portanto invista em link dedicado. Sai 
mais caro mais é melhor para garantir transporte.



INVISTA EM LINK DE TRANSPORTES

Invista no 
Transito PTT

Com ptt, você terá acesso mais rápido aos 
principais serviços. É mais rápido do que o 
link dedicado na hora de entregar os 
principais serviços dos grandes 
fornecedores de conteúdo da internet.



INVISTA EM LINK DE TRANSPORTES



INVISTA EM UM SERVIDOR CACHE

Segundo, invista em um cache. As 
grandes operadoras também investem 
nesse seguimento para possuir 
conteúdo armazenado. É um prática 
realizada por todas as Telecomunicações 
do mundo. Além de investir em links de 
trafego, também invista em um servidor 
cache. Isso permitirá possuir conteúdo 
local armazenado, economizando o 
consumo dos seus links de transporte. 

Invista em cache



INVISTA EM TECNOLOGIA DE TRANSPORTE



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Basicamente este será o investimento em infra-estrutura que você 
precisará para competir com as Teles. Não deixe de investir. Isso que irá 
fazer a diferença. A medida que você implementa algo novo no 
provedor, a qualidade será perceptível. O trafego irá melhorar, o 
transporte e abertura de paginas. Isso deixará seu cliente mais satisfeito 
com seus serviços. O investimento em estrutura irá garantir os planos de 
internet que você oferece, porque você estudou neste pequeno PDF, 
como uma simples implementações de estruturas garantem os produtos 
da grande operadoras. Embora o investimento aqui citado seja em 
estrutura, também faça isso em propaganda, em mão de obra, etc. 
Qualquer investimento bem planejado trará a longo ou curto prazo mais 
resultados positivos. 



Contrate nossa consultoria

Em caso de dúvidas, contrate nossa consultoria. EdmilsonT.I está 
no mercado a mais de 14 anos fornecendo o conhecimento que 
você precisa para preparar seu provedor de serviços para alcançar 
o sucesso na implementações de soluções e crescimento. 



Site: www.edmilsonti.com.br

Email: edmilson@edmilsonti.com.br


