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Agregue valor de 
forma mais rápida com 
a implementação do 
Tower Quickstart

O setor de torres está mudando mais rápido 
do que nunca para acompanhar a demanda 
por infraestrutura de rede a fim de suportar 
o 5G, e o seu negócio precisa acompanhar 
esse ritmo.

O software de Gerenciamento de Operações de 
Implantação ajuda você a gerenciar com eficiência 
projetos de torres, obras e ativos distribuídos em 
escala. Com a implementação do Tower Quickstart 
do Sitetracker, você pode alcançar um nível de 
eficiência impulsionado pela tecnologia e novas 
maneiras de trabalhar mais rápido do que nunca, tudo 
isso com um conjunto padrão de fluxos de trabalho 
comprovados pelo Sitetracker para empresas de 
torres.

Controle o seu portfólio de torres e 
impulsione o crescimento 
Para atender às demandas do mercado com mais rapidez, o Sitetracker 
ajuda a reunir seus processos e equipes com um software em nuvem para 
gerenciamento de operações de implantação.

Um dos benefícios de executar as suas operações de implantação na nuvem é 
padronizar as melhores práticas comprovadas para as empresas de torres. O pacote 
de implementação do Tower Quickstart do Sitetracker ajuda você a entrar em operação 
em menos de oito semanas, para que você possa gerenciar todo o ciclo de vida da torre 
rapidamente e reconhecer o valor de sua nova solução. 

Com o Tower Quickstart do Sitetracker você vai: 

Automatizar com base nas melhores práticas, usando modelos e fluxos de 
trabalho inteligentes e pré-construídos.

Aumentar a receita rapidamente, otimizando implantações, o desenvolvimento 
de obras e as aplicações locatários com ferramentas conectadas, como mapas 
públicos, formulários e preços.

Tomar decisões com base em previsões de alta qualidade, com painéis poderosos 
de torres, relatórios e análises.

Gerenciar facilmente os detalhes do portfólio, desde locações e desenhos CAD 
até fotos e equipamentos instalados.

Sitetracker Telecom

TOWER QUICKSTART

 Implemente o Futuro
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A nossa missão é ajudar a implantar mais rapidamente a infraestrutura do futuro para que as 
pessoas em todos os lugares possam ter acesso a igualdade digital e um futuro mais sustentável.

Sitetracker.com

O Pacote do Tower 
Quickstart do Sitetracker 
Telecom pode incluir:

Configurações de melhores práticas para:

• Aquisição do Local

• Locação do Local

• Desenvolvimento do Local

• Pesquisa sobre o Local

• Implantação

• Locações de Inquilinos

• Acesso ao Local

Mapas

Manutenção do Local 

Portal Sitetracker Connect

Relatórios Pré-projetados de Torres

Gestão Financeira e Orçamentária 

Migração dos Dados das suas ferramentas existentes 

Treinamento

O Sitetracker nos mostrou que 
eles entendem as nuances, 
os detalhes e os desafios da 
indústria de telecomunicações e 
que seu software de operações 
de implantação continua, 
atualmente, oferecendo a solução 
mais inovadora e completa do 
mercado. Suas soluções ganham 
escala, evoluem e respondem às 
necessidades dos clientes.

Brian Quinn  
VP de Operações  

Tillman Infrastructure

“

Experiência Comprovada em Empresas de Torres


