
CONTROLE AVANÇADO DE LARGURA DE BANDA

O vídeo acabou com a rádio.
Não deixe que mate a sua rede banda larga.
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O Bandwidth Commander da ZCorum te dá a habilidade de controlar 
com precisão o uso do cliente e aplicar políticas de gerenciamento 
de redes neutras de largura de banda que reduzirão os custos 
enquanto fornecem oportunidades para aumento de renda.
Você deseja secretamente que seus clientes usassem menos do seu serviço? 
Essa não  é uma posição invejável para outros negócios, mas essa é a forma que 
algumas empresas de banda larga se sentem em relação à sua largura de banda. 
Nos últimos anos houve um aumento explosivo no uso de largura de banda pelo 
assinante padrão sem resultar em aumento de receita. O aperto resultante nas 
margens de lucro dificulta o financiamento do capital necessário para acompanhar 
a demanda. Felizmente, há uma solução que pode quebrar esse ciclo. O Bandwidth 
Commander da ZCorum fornece um relatório compreensivo, notificações 
automáticas para os clientes, e gerenciamento dinâmico da largura de banda 

necessário para te colocar de volta ao controle da sua empresa banda larga. 

Uma Medida Não Serve Para Todos
Prestadores de serviço tendem a colocar o preço em pacotes de banda larga pela 
velocidade, mas essa não é a dimensão mais importante. Muitos clientes escolhem o 
pacote mais barato com uma velocidade que satisfaz a necessidade deles. Entretanto, 
clientes em pacotes mais baixos também podem ser os maiores usuários de largura 
de banda, e como a maioria dos outros, eles usam esses recursos nos horários de pico. 
Implementar limites mensais de conteúdo é uma das soluções, mas não ajuda muito na 

parte inicial do mês quando sua rede fica carregada todo dia.  

Menos Gasto, Mais Renda
Você pode continuar a adicionar largura de banda, mas sem uma maneira de controlar 
o uso desse recurso você está em uma situação de perda. Você precisa de uma maneira 
de monitorar o uso de forma inteligente, reforçar políticas de uso de largura de banda 
dinamicamente em tempo real, e então automaticamente comunicar aos assinantes 
quando isso acontecer. O Bandwidth Commander permite que você implemente políticas 
de uso e preço baseado na quantidade de largura de banda consumida, assim como 
quando é utilizada – hora por hora, a cada dia e durante todos os dias. Ao gerenciar o 
uso da largura de banda durante as horas de pico você pode atrasar o gasto de capital, 
aumentar receita quando usuários que utilizam muito migrarem para pacotes mais altos, 
e melhorar a experiência geral do assinante.

O Bandwidth Commander é uma solução hospedada, e não exige nenhum equipamento 
adicional na sua rede. Ele potencializa seu DOCSIS existente compatível com CMTS para 
eficiência, coleta dados precisos e cumpre as políticas de forma dinâmica.
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´´O trafego de conteudo
tem previsao de crescer
a uma taxa de 111%
entre 2010 e 2015.

(apenas na America Latina)
Fonte: CISCO Video Networking Index
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O consumo de video 
online no Brasil
cresceu 18% em 2012.

Fonte: comScore Video Metrix
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