
As fibras estão desempenhando um 
papel importante na garantia acesso 
de qualidade à internet e às novas 
tecnologias. No entanto, este setor 
também está passando por diversos 
desafios.

Só nos EUA, o custo para implantar fibra nas áreas rurais 
é de quase $61 bilhões.1 Os custos altos dos materiais 
e da implantação, margens menores, licenciamentos 
complexos e um pool de mão de obra limitado devem ser 
superados com ferramentas para atender à demanda 
dessa área, ao mesmo tempo em que os negócios se 
mantêm lucrativos. O Sitetracker fornece às empresas 
de Fibra um software de Gerenciamento de Operações 
de Implantação baseado em nuvem para gerenciar 
projetos, obras e ativos com eficiência e em escala.
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O Sitetracker Ajuda a Fibra a Funcionar Melhor 
Com o Sitetracker Telecom para Fibra, você pode unir pessoas ao seu portfólio para gerenciar 
obras, segmentos, licenciamentos, implantações e manutenção contínua, tudo em uma única 
plataforma. Utilize planilhas, softwares personalizados ou ferramentas limitadas de OSS/BSS 
para automatizar fluxos de trabalho de Fibra para planejar, construir e manter redes com fio. 

Fluxos de trabalho eficientes aumentam a capacidade de um projeto 
Padronize processos, operações e fluxos de trabalho do seu projeto em um só lugar com 
modelos pré-configurados que abrangem tudo, desde licenciamento ou segmentação até a 
finalização. Administre e monitore os processos de construção, instalação e prestação de 
serviços a partir de um computador ou de um celular, atualizando todos os envolvidos em 
tempo real.  

Insights inteligentes otimizam implementações e operações
Tenha novos insights com relatórios e painéis fáceis de configurar, como Duração Média 
do Trabalho por Categoria ou Valor de Inventário Disponível por Obra, para ajudá-lo a tomar 
decisões melhores e baseadas em dados, obter máxima visibilidade e melhorar as projeções 
e as respostas a atrasos nas suas implementações e operações. E com a IA incorporada, 
você pode se beneficiar de análises avançadas para fazer melhores projeções, entender os 
riscos e melhorar o desempenho do seu projeto.

A facilidade de uso leva a implantações bem-sucedidas 
O Sitetracker Telecom para Fibra fornece rastreadores de projetos em tempo real, mapas e 
dispositivos móveis de campo para proporcionar total visibilidade entre segmentos, ativos, 
licenciamentos e fornecedores. Avalie rapidamente o progresso e as etapas do seu projeto 
com a visualização da Linha do Tempo, que ajuda você a gerenciar dependências entre 
projetos. Comunique-se diretamente com construtoras, os clientes e todos os envolvidos, 
utilizando mapas, gestão de tempo, cronogramas, informações da planta interna e externa 
e muito mais através do Portal Sitetracker Connect, que agiliza o tempo de entrega do 
projeto. Com maneiras mais eficientes de administrar o planejamento, a construção e a 
manutenção dos processos para FTTx, backhaul e outros, os usuários do Sitetracker se 
beneficiaram com adoção de 94% dos usuários.

1 Jim Stegeman, Economistas fecham a conta em 61 bilhões para trazer banda larga de fibra para a zona rural dos EUA.



Experiência Comprovada 
da Empresa em Fibra

Previsão de etapas e custos do 
projeto  
• Linha do Tempo do Projeto para revisar 

dependências e progressos, enfrentar 
obstáculos e calcular de novo as datas 
de início seguindo a lógica de previsão 
existente 

• IA para automatizar a análise de 
dados, prever rapidamente resultados 
prováveis e evitar atrasos

Gerencie o ciclo de vida 
completo da fibra  
• Gerenciamento completo do ciclo de 

vida através da descoberta da obra, 
licenciamento, construção, instalação 
e ativos em uma única plataforma 

• O Portal Sitetracker Connect permite 
a colaboração com contratantes e 
fornecedores para comunicar datas, 
documentos, atividades e etapas 
críticas, além de obter insights do 
campo em tempo real

Integração com sistemas 
críticos  
• Integrações de sistemas em tempo 

real para fazer a transição perfeita 
dos dados de vendas e do projeto 
de rede para construção de planta 
externa, provisionamento e equipes de 
prestação de serviços

• Integre o Sitetracker ao seu sistema 
interno para garantir a conclusão das 
etapas financeiras e a melhora do 
tempo até a receita

Visualize segmentações de 
rede, ativos e dependências 
• Mapas para visualizar suas obras, 

segmentos e ativos em uma única tela 

• Relatórios para extrair dados 
rapidamente da visualização do mapa 
a fim de atualizar seus projetos e 
planejar melhor as etapas seguintes
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SITETRACKER 
Plataforma em Nuvem Para

Projetos de Alto Volume Nossa missão é ajudar a implantar 
a infraestrutura do futuro mais 
rapidamente para que pessoas de 
todos os lugares possam experimentar 
igualdade digital e um futuro mais 
sustentável.
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Treinamento e certificação em tecnologia, para dominar a plataforma e 
aumentar sua adoção e utilização.

Relação com uma comunidade atenciosa, formada por mais de 
14.000 usuários como você.

União entre valor e inovação para ajudá-lo a perceber o valor da empresa e 
o ROI necessário, assim como a inovação contínua através de atualizações 
frequentes do produto. 

Especialistas preparados, com suporte geral, para garantir que as suas 
necessidades sejam sempre atendidas durante o uso do Sitetracker. 

Somos um Parceiro de  VERDADE 
Com o Sitetracker, você ganha um parceiro de VERDADE, que entrega:


