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SUMÁRIO
O acesso a serviços de saúde abrangentes e de qualidade é essencial para promover e manter a saúde, prevenir
e gerenciar doenças, reduzir a incapacidade desnecessária e a morte prematura e alcançar a equidade em
saúde para todas as pessoas ao redor do mundo. Os hospitais são a espinha dorsal de todos os cuidados de
saúde. Eles precisam fornecer serviços de qualidade, porque a vida das pessoas depende disso.

DESAFIO
Os hospitais estão equipados com uma grande variedade de equipamentos. Isso inclui dispositivos portáteis
simples, várias soluções de teste e até dispositivos médicos com tecnologia de ponta, como scanners PET / CT,
aparelhos de ressonância magnética ou ventiladores pulmonares. Para que a equipe do hospital possa fazer seu
trabalho com eficiência, todas as soluções de tecnologia devem ser conectadas em um sistema contínuo. Isso é
essencial para que os médicos possam acessar e trocar informações, como resultados de testes de laboratório,
atualizar perfis de pacientes e agendar procedimentos diferentes. Enquanto médicos diferentes trabalham
com equipamentos diferentes, todos precisam que a comunicação hospitalar seja o mais rápida possível e sem
interrupções. Além disso, atualmente, os hospitais ao redor do mundo que lidam com a pandemia extrema do
Covid-19 estão lutando para manter suas redes seguras devido ao aumento das atividades de hackers. Os ataques
cibernéticos ameaçam não apenas a vida dos pacientes, mas também a luta mais ampla contra o coronavírus. O
principal desafio aqui é garantir conectividade rápida, confiável e segura.

SOLUÇÃO
Atualmente, os provedores de serviços de Internet estão sobrecarregados com o tráfego, porque quase todo mundo
está em casa devido à quarentena e está consumindo quantidades significativas de internet. Conforme apresentado
na topologia abaixo, a melhor solução para os hospitais ou empresas de TI que prestam serviços é atualizar a
infraestrutura de rede existente com roteadores de celular. Dessa forma, a rede celular separada pode ser estabelecida
com rígidas configurações de segurança e usada exclusivamente para a comunicação de dispositivos médicos. Como
os roteadores celulares fornecem conectividade à Internet fornecida pelo operador móvel, pode-se providenciar que o
operador priorize o tráfego do hospital com valores específicos de APN para ajudar a lidar com a resposta à pandemia.
Direitos autorais © 2020, Teltonika. As especificações e informações fornecidas neste documento estão sujeitas a alterações pela Teltonika sem aviso prévio.

ESTUDO DE CASO // EMPREENDIMENTOS

TOPOLOGIA
WIRELESS DATA CONNECTION
WIRED DATA CONNECTION
4G LTE
RUTX11

4G LTE

4G LTE
RUTX11

4G LTE

HOSPITAL

INTERNET

RMS

4G LTE
RUTX11

4G LTE

Mais importante, as redes baseadas em celular podem ser estabelecidas com o tempo mínimo necessário - um
grande número de roteadores pode ser pré-configurado fora do local e implantado, criando uma rede sem fio
segura e unificada. O roteador celular profissional RUTX11 com recursos móveis 4G LTE CAT 6 é a escolha ideal
para esta solução. Ele fornece conectividade confiável com velocidades de até 300 Mbps e Wi-Fi de banda dupla. A
funcionalidade Dual SIM com Auto Failover adiciona confiabilidade adicional à solução, aproveitando a qualidade
da conexão de duas operadoras móveis separadas. A segurança é uma das principais prioridades da Teltonika
Networks. Todos os nossos roteadores estão equipados com várias opções de VPN e firewall para segurança.
E, finalmente, o RUTX11 é compatível com o Teltonika Remote Management System, que permite instalação,
configuração e gerenciamento remotos.

BENEFÍCIOS
• Desempenho - O RUTX11 com módulo celular LTE CAT 6 fornece velocidades de até 300 Mbps.
• Confiabilidade da conexão - Os roteadores celulares fornecem conectividade independente adicional à
infraestrutura de rede médica.
• Segurança - Os dispositivos e o software da Teltonika Networks atendem aos altos padrões de segurança e
oferecem cenários de configuração avançados para proteger contra ameaças de segurança cibernética.
• A configuração fácil do roteador minimiza o tempo gasto no site.
• Gerenciamento remoto - O Sistema de Gerenciamento Remoto (RMS) permite alcançar dispositivos atrás do
roteador e gerenciar toda a frota de dispositivos, desde a configuração inicial até a manutenção periódica.

POR QUE TELTONIKA NETWORKS?
Centenas de soluções e vários tipos de negócios são suportados pelos dispositivos da Teltonika Networks, desde
mercados de varejo a projetos militares. O roteador RUTX11, com os principais recursos de segurança e o alto
rendimento da largura de banda, permite que os operadores de TI e os hospitais implantem uma camada de
conexão independente adicional à infraestrutura de rede do hospital.
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