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SINALIZAÇÃO DIGITAL
E CONECTIVIDADE CELULAR
RESUMO
O Digital Signage é um sub-segmento de sinalização eletrônica e utiliza diferentes tecnologias, incluindo LCD,
LED, projeção e muitas outras para comunicar mensagens e anúncios ao público para fins de marketing ou
informações. O conceito não é nada novo e pode ser rastreado até os sinais de néon primeiramente concebidos
por Georges Claude em 1910. Atualmente, telas de maior qualidade e maior capacidade de reprodutores de mídia
resultaram na crescente popularidade das instalações de sinalização digital, algumas das quais até incluindo
conceitos de realidade aumentada (AR). De fato, a KBV Research estima que o mercado global de Digital Signage
chegará a US $ 29,8 bilhões até 2024.

DESAFIO
A solução de sinalização PUBLICIDADE DIGITAL EXTERIOR E CONECTIVIDADE CELULAR não é muito difícil de
entender; geralmente, consiste em um painel de tela e um media player com armazenamento. No entanto,
o principal desafio é poder controlar qual conteúdo, em quais intervalos e quando serão exibidos. Quando
consideramos que um único operador pode ser responsável por milhares de telas posicionadas em torno da
área significativa, vemos que o upload manual não é uma opção. Para ter um negócio eficiente, o operador
da infraestrutura de sinalização PUBLICIDADE DIGITAL EXTERIOR E CONECTIVIDADE CELULAR deve poder fazer
upload e controlar o conteúdo em tempo real sem tempo de inatividade.
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SOLUÇÃO
Conforme identificada, a conectividade confiável e conveniente é essencial para o gerenciamento eficiente de
conteúdo em uma extensa infraestrutura de sinalização PUBLICIDADE DIGITAL EXTERIOR E CONECTIVIDADE
CELULAR. As soluções celulares baseadas no 4G LTE prevalecem nesse caso de uso, porque eliminam vários
desafios, como ritmo de implantação da solução, gerenciamento diferente de provedor de conectividade e
dependência da infraestrutura de rede com fio de terceiros, que não pode garantir 100% de tempo de atividade.
Conforme definido na topologia acima, o media player é responsável pela reprodução do conteúdo de marketing,
como fotos ou vídeo, enquanto o TRB140 é o dispositivo que permite o upload e o gerenciamento remotos desse
conteúdo.TRB140 é um gateway habilitado para 4G LTE, que é perfeito para soluções de sinalização PUBLICIDADE
DIGITAL EXTERIOR E CONECTIVIDADE CELULAR, pois é fácil de implantar e dimensionar devido à compatibilidade
com o sistema de gerenciamento remoto da Teltonika Networks. Com um único TRB140, o usuário pode gerenciar
o conteúdo no media player e alterar os parâmetros e a ordem de reprodução do conteúdo.

BENEFÍCIOS
• Fácil de gerenciar - com o Teltonika Remote Management System, os administradores de sistema podem controlar
milhares de totems diferentes com uma única interface de usuário.
• Rápida implantação - não é necessário aguardar contratos e instalações de acesso à Internet com fio.
• Fácil de escalar - o Teltonika TRB140 compatível com RMS, que permite configurar uma quantidade infinita de
dispositivos em minutos.
• Seguro - a infraestrutura estará segura devido aos recursos avançados de segurança do TRB140, como VPN, IPsec,
Firewall e Controle de Acesso.
• Tamanho pequeno - O TRB140 possui um tamanho impressionantemente pequeno, permitindo a sua instalação
mesmo nos gabinetes de sinalização mais compactos e conscientes do design.

POR QUE TELTONIKA?
O TRB140 é um novo dispositivo da Teltonika Networks, no entanto, segue nossa filosofia de design de produto e é
seguro, confiável e fácil de usar. É pequeno, mas poderoso, capaz de fornecer velocidades mais do que suficientes
para o upload de conteúdo de alta definição para dispositivos de sinalização digital. Melhor ainda, é compatível
com o Teltonika RMS, que permite gerenciar e monitorar todos os dispositivos da Teltonika Networks de forma
conveniente e remota.
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