Mensagens M2M de Relance

A tecnologia Máquina-a-Máquina (M2M) existe já há
algum tempo. O Messaging M2M (mensagens M2M) é
um dos serviços M2M que permite a máquinas
automáticas comunicar e enviar mensagens entre elas
e para outros dispositivos.

Como Funciona
O M2M Messaging usa certos protocolos que apenas as
máquinas compreendem. Se duas máquinas estão
tentando comunicar uma com a outra, elas precisam
de um protocolo que ambas entendam.
A comunicação entre máquinas era cara, pois obrigava
à transmissão de uma grande quantidade de dados
através de uma rede sem fio. Com o SMS ou Serviço
de Mensagens Curtas a ser desenvolvido, introduzido
no mercado e a se tornar amplamente usado, os
fornecedores de rede sem fio baixaram os preços para
as mensagens individuais máquina-a-máquina.
Enquanto as máquinas podem enviar e receber
mensagens através de SMS, também podem incluir
instruções codificadas que as outras máquinas podem
interpretar.

O Mercado M2M
O mercado máquina-a-máquina está explodindo e seu
potencial de crescimento massivo é inegável.
Durante décadas, os líderes da indústria M2M têm
estado conscientes dos benefícios e vantagens que
estas ligações sem fio podem trazer, tanto aos
consumidores como aos negócios.
Um grande número de dispositivos, aplicativos e
soluções foram implantados para demonstrar esses
benefícios. Os mercados verticais têm vindo a crescer
em praticamente todos os setores.

Uma estimativa recente revela que
existirão mais de 50 bilhões de
dispositivos ligados em 2020.
E o mercado global de serviços M2M
irá crescer a uma CAGR de 21.35% de
2013 a 2018.

Um dos principais fatores que os analistas observam é
a crescente adoção da M2M em uma pequena/média
empresa para níveis empresariais.

O Que a Parlacom Oferece
Oferecemos vários serviços incluindo controlos de rede
para entrega de SMS, plataformas de mensagens,
Códigos Curtos, mensagens SIM para SIM e Números
Virtuais. Criamos várias soluções que atendem
necessidades específicas de instalação da M2M em sua
empresa.

Características do M2M Messaging:
Serviço SMS Gateway. O sistema de
messaging M2M da Parlacom apresenta as
melhores opções de costumização. Nossos
servidores de aplicativos podem fornecer uma
criação de mensagens rápida e confiável, bem
como o corte entre dispositivos e o servidor de
aplicativos.

Utilização de Códigos Curtos. Máquinas,
dispositivos e equipamentos que precisam
comunicar através da rede são facilmente
identificáveis com números curtos. Com uma
conexão SMPP (Short Message Peer-to-Peer) à
SMS Gateway, nossos sistema vai permitir aos
dispositivos entregar mensagens de volta ao
servidor, assegurando que todas as
comunicações estão dentro de uma rede
segura e fechada, providenciando uma conexão
totamente confiável.

Suporte a Messaging SIM to SIM. Nosso

sistema tem a capacidade de suportar tanto
mensagens enviadas (SMS Mobile Orginate)
como mensagens recebidas (SMS Mobile
Terminate) usadas para interagir com um
cartão SIM Parlacom ou com outro dispositivo
GSM ou CDMA, de sua escolha.
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Parceria com as Maiores Operadoras. A
Parlacom tem uma presença no Brasil e outros pontos
da América Latina. Fornecemos conectividade dedicada
com os maiores líderes da indústria, e temos
atualmente mais de 200.000 dispositivos em atividade
em todo o Brasil. Servimos milhares de empresas,
desde pequenos negócios a grandes corporações.

Suporte 24/7. A Parlacom trabalha com operadores
Número de Telefone Pré-Atrubuído. Cada
cartão tem um número de telefone préatribuído, capaz de receber e enviar
mensagens, e vem com a compra padrão de
nossos serviços de dados.

Números Virtuais para Serviço de
Mensagens Entre Operadores. Nosso

e clientes em todo o mundo. Os nossos engenheiros
altamente treinados vêm de centros de excelência dos
Estados Unidos, Inglaterra, China, Índia e Brasil,
providenciando suporte 24 horas, 7 dias por semana.

Somos a Escolha Certa. A Parlacom é um dos

maiores e melhores fornecedores de comunicação M2M
nos Estados Unidos e Brasil.

sistema prepara dispositivos com números
virtuais para enviar e receber mensagens de
outras redes. Com os números de telefone
virtuais, os aplicativos podem comunicar via
SMPP com qualquer rede wireless na área,
tornando a comunicação mais fácil e rápida.

Aplicativo web-based com Interface
Amigável. Nosso sistema utiliza um interface

de aplicativo 100% web-based. Nossa
plataforma de tecnologia web-based torna
possível aos negócios aproveitar os benefícios
da M2M sem qualquer equipamento ou
infraestrutura do lado do cliente. Configuração,
manutenção e upgrades nunca serão um
problema, pois cada um é tão fácil como 1-2-3.

A Vantagem Parlacom
Planos Costumizados Acessíveis. Na Parlacom,

fazemos o Messaging M2M acessível a todos com
nossos planos de preços costumizados. Você não tem
de gastar uma fortuna para desfrutar da conveniência
da tecnologia M2M! Nós lhe oferecemos a opção de ter
soluções que são costumizadas para as necessidades
de seu negócio. Rejeitamos a mentalidade de solução
padronizada para todos (one-size-fits-all). Deixamos
nossos clientes decidir qual a solução que mais os
satisfaz, enquanto nossa equipe de especialistas
coloca mãos à obra para assegurar sua entrega e
sucesso.

Soluções Diversificadas. Ao contrário de outros
fornecedores, a Parlacom não se baseia no SMS para
responder às necessidades de Messaging M2M. Temos
a capacidade de entregar soluções de SMS altamente
eficientes e diversificadas para seu negócio. Além da
eficiência, também garantimos a confiabilidade de
nosso sistema.

Compreendemos as necessidades e
procura de cada cliente.
Adicionalmente, fazemos as coisas
mais fáceis e menos complicadas.
Tudo o que você precisa fazer é nos
dizer e nossa equipe de especialistas
experientes vai cuidar de tudo.

Saiba Mais Sobre Nós
A Parlacom, “powered by LeadingQuest”, reconhece a
procura de soluções de baixo custo geradoras de
receitas. Assim, estamos aqui para entregar essas
soluções à sua porta.
A LeadingQuest é uma empresa de Telecomunicações
e Tecnologia, com sede nos Estados Unidos e agências
no Brasil. Para saber mais sobre os produtos e serviços
da LeadingQuest, por favor visite nosso website:
www.leadingquest.com ou http://www.parlacom.net.br
. Você pode também enviar-nos um email para
sales@datelo.com.br.
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