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CONECTIVIDADE DE VAREJO RÁPIDA
E ININTERRUPTA
SUMÁRIO
Hoje em dia, a maioria das empresas de varejo oferece vários meios de atendimento ao cliente orientados
para o engajamento e a satisfação. Os serviços conectados incluem a oferta de WiFi público com portais cativos
para engajamento do cliente, telas de sinalização digital, soluções de contagem de pessoas e gerenciamento
de inventário automatizado para controle de estoque para ter mais controle operacional e transparência.
Naturalmente, as opções de pagamento digital e pagamentos com cartão continuam sendo uma opção obrigatória
em um ambiente de varejo físico.

DESAFIO
Em essência, o ambiente de varejo é extremamente competitivo. Com os serviços digitais avançando em um ritmo
rápido, leva cada vez menos tempo para transformar uma ideia em um negócio, e muitos empreendedores e empresas
procuram reduzir o tempo de colocação no mercado tanto quanto possível. Os avanços no marketing digital impulsionam
a demanda do cliente, mas, independentemente da crescente popularidade do e-commerce, o varejo físico ainda é
o principal motivador do mercado consumidor. O mercado de varejo é altamente dependente de conectividade com
uma internet confiável, rápida e segura tanto para atendimento ao cliente quanto para permitir operações internas,
incluindo gestão de estoque. Embora a conectividade com fio à Internet esteja amplamente disponível no coração dos
ambientes urbanos, essas opções não podem oferecer 100% de disponibilidade, o que é obrigatório. Além disso, para
empresas que administram lojas em áreas onde a conectividade com a internet é instável e muito lenta ou mesmo
inacessível, é fundamental buscar alternativas para obter conectividade rápida e confiável. Finalmente - velocidade e
disponibilidade não são os únicos desafios, com as ameaças crescentes da segurança cibernética.

SOLUÇÃO
4G LTE está se tornando uma opção cada vez mais favorável quando se trata de opções de conectividade de Internet
rápidas e confiáveis. Com vários módulos de celular, categorias LTE mais altas, os serviços de Internet móvel podem
igualar e superar as velocidades de conexões com fio em áreas congestionadas. No entanto, as soluções de celular
podem ser implantadas instantaneamente sem a necessidade de cabeamento e acordos de longo prazo.
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Os desafios de segurança de conectividade do varejo, tempo de inatividade e disponibilidade podem ser
facilmente resolvidos escolhendo um roteador de celular profissional com dois módulos 4G LTE CAT6 trabalhando
simultaneamente. Na solução proposta com nosso RUTX12, os dois cartões SIM trabalhando juntos podem fornecer
velocidades de até 600 Mbps e garantir que todos os componentes da solução de varejo estejam conectados. Dois
módulos podem ser usados para aumentar a segurança da solução, dividindo o tráfego entre dois módulos LTE, por
exemplo, para tráfego corporativo e atendimento ao cliente.
Conforme mostrado na topologia, o sistema POS, o computador e a câmera térmica são conectados ao roteador
via Ethernet e os leitores de código de barras e o tablet são conectados via WiFi a uma rede privada segura. Como
o RUTX12 é capaz de suportar IPsec, OpenVPN e outras VPNs, as empresas podem configurar suas redes de acordo
com suas necessidades e requisitos. Por fim, o RUTX12 é compatível com o Sistema de Gerenciamento Remoto, que
permite aos operadores do sistema monitorar e gerenciar de forma conveniente toda a rede remotamente. Isso inclui
configuração remota, atualizações de firmware, notificações, relatórios e muito mais.

BENEFÍCIOS
• Desempenho - RUTX12 com dois módulos celulares LTE CAT 6 trabalhando simultaneamente pode fornecer velocidades
de até 600 Mbps.
• Funcionalidade - RUTX12 é capaz de dividir o tráfego entre duas conexões móveis com balanceamento de carga.
• Monitoramento remoto - com RMS, você pode monitorar convenientemente toda a rede e fazer configurações
remotamente.
• Segurança - com recursos avançados do RutOS, o RUTX12 oferece várias opções de VPN, firewall embutido e outros
recursos de segurança para atender aos padrões de alta segurança.

POR QUE TELTONIKA NETWORKS?
Alto desempenho e recursos avançados de segurança tornam o RUTX12 a solução perfeita para acesso primário ou de
backup à Internet em locais onde é difícil obter conectividade de Internet estável e de qualidade ou a conectividade deve
ser implantada o mais rápido possível. Todos os nossos roteadores, incluindo o RUTX12, são movidos por nosso software
- RutOS e seguem a mesma filosofia de produto - para serem confiáveis, seguros e fáceis de usar.
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