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SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FOTO
HABILITADOS EM LTE
DESAFIO
O comportamento do consumidor está mudando. O aumento do comércio eletrônico, o aumento da urbanização
e o ritmo geral de vida estão alterando a maneira como adquirimos serviços diários e recebemos mercadorias
encomendadas. A indústria da fotografia sofreu mudanças ainda mais significativas nas últimas décadas. Passar
do analógico para o digital impactou todo o setor e a maneira como os consumidores obtêm impressões físicas de
fotos. O CEWE - um serviço líder em fotos fornecido na Alemanha, implantou mais de 4000 terminais fotográficos
de autoatendimento, que prestam serviços aos clientes 24 horas por dia, 7 dias por semana, permitindo que eles
imprimam suas fotos em smartphones, contas online e mídia de armazenamento. Tudo isso não seria possível
sem uma conexão segura e confiável à Internet, e a CEWE escolheu os roteadores da Teltonika Networks para
concluir esta tarefa.

PARCEIROS -

&

A Capestone BV é uma especialista líder e distribuidora de valor agregado que oferece soluções celulares e sem
fio para o mercado corporativo, juntamente com suporte técnico de primeira e segunda linha e serviços opcionais,
como planos de dados M2M. A Capestone, com sede na Holanda, é um dos principais distribuidores da Teltonika
Networks que apoia negócios e projetos em toda a Europa.
A CEWE é uma provedora líder de serviços de fotos e impressão comercial on-line, originária da Alemanha. A
empresa tem um foco claro em trazer benefícios de tecnologia e inovação para a indústria fotográfica e, entre muitas
áreas de negócios diferentes, implementou mais de 4000 terminais de impressão de fotos de autoatendimento
para oferecer melhor experiência ao cliente.
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SOLUÇÃO
Conforme apresentado na topologia acima, a solução consiste em uma complexa máquina de terminal fotográfico
de autoatendimento desenvolvida pela CEWE. Ela contém uma tela para seleção de imagens, módulo de pagamento
eletrônico, capacidade de ler mídia de armazenamento físico, como cartões de memória e unidades USB. Além disso, os
consumidores podem se conectar à máquina e imprimir fotos de seus smartphones. O RUT240 foi escolhido devido ao
pequeno formato e à extrema resiliência da conexão celular 4G LTE com recursos essenciais de segurança adicionais.

BENEFÍCIOS
• A conexão remota fornecida pelo RUT240 permite rastrear o estoque de tinta e papel e agendar um serviço ideal.
• A conexão celular permite que os usuários imprimam não apenas do armazenamento físico de dados, mas também
de suas mídias sociais ou contas de email.
• O Teltonika RMS é utilizado para automatizar as atualizações de firmware do RUT240, monitorar e gerenciar
convenientemente o roteador e a câmera - mesmo sem IP público!

POR QUE TELTONIKA?
A CEWE escolheu o Teltonika RUT240 devido à sua conectividade celular segura e confiável e à facilidade de
gerenciamento com o Teltonika Remote Management System. Além disso, a instalação de roteadores de celular
em vez de buscar conexões com fio permitiu à CEWE implantar grande quantidade de terminais fotográficos de
autoatendimento de maneira rápida e fácil, porque eles não precisavam confiar e negociar contratos de conexão
com vários ISPs. Finalmente, o Teltonika RUT240 com RMS foi a opção mais valiosa devido aos recursos fáceis de
gerenciamento, escalabilidade e segurança industrial.
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