
INTERNET EM SUA CASA TODA

Mais uma vez o Portal Entre inovando!

Cada vez mais necessitamos acessar a Internet com mais e mais dispositivos e em todos os pontos 
de nossa casa.

A velocidade da conexão entre sua residência e a Internet deixou de ser o primordial. Praticamente 
todos os planos de conexão oferecidos no mercado atenderiam ao uso doméstico, pois são raras as 
aplicações, sejam de streaming, games, redes sociais ou videoconferência, entre outras, que 
necessitam mais do que 20Mega de banda para funcionar adequadamente.

Hoje, mesmo com conexões de 500Mega, o grande problema que enfrentamos em nossa casa no 
tocante aos acesso à Internet passou a ser a conectividade wi-fi em todos os pontos e para todos os 
dispositivos que utilizamos.

Com a preocupação de atender sempre melhor nossos clientes, passamos a oferecer um produto que 
vem solucionar os problemas de conectividade wi-fi em toda a casa, o            . 

O              compreende:

• Levantamento dimensional completo da residência, em planta;
• Levantamento dos dispositivos que acessarão a Internet, aplicações e locais onde poderão 

estar;
• Levantamento de propagação das ondas de rádio, interferências e atenuações em toda a casa;
• Projeto de instalação de roteadores/repetidores para atender aos quesitos levantados;
• Instalação dos roteadores/repetidores nos pontos definidos no projeto, utilizando as 

melhores práticas de acabamento;
• Cobertura de todos os pontos definidos no projeto em padrão malha de rede contínua; 

eliminando as interrupções de conectividade de um dispositivo quando é, automaticamente, 
alterado o ponto de acesso wifi para um roteador/repetidor de melhor sinal no local;

• Testes com todos os dispositivos com as aplicações e locais definidos;
• Garantia da cobertura definida no projeto durante toda a duração do contrato.

Os roteadores/repetidores wifi locados são customizados, de forma a garantir o seu funcionamento 
conforme os parâmetros técnicos da solução desenvolvida pelo Portal Entre.

O produto é oferecido em dois planos básicos, de 250Mega e 500Mega, que já incluem um roteador
omni  . O projeto de cobertura será elaborado conforme as necessidades do cliente e por ele deverá 
ser aprovado. Os roteadores/repetidores adicionais definidos no projeto aprovado serão alugados 
com o serviço de suporte e manutenção incluídos em garantia. Essa garantia inclui também a 
substituição do equipamento em caso de defeito ou mau funcionamento durante todo o contrato.


