NEC.
FORNECENDO SOLUÇÕES
ALÉM DA IMAGINAÇÃO.

NEC. Contribuindo para transformar
a comunicação no Brasil
há mais de 50 anos.
A NEC está comprometida em construir uma sociedade que incorpora os valores de Proteção, Segurança, Eficiência
e Igualdade. É por conta disso que o foco de nossos esforços consiste em potencializar o uso das Tecnologias
da Informação e da Comunicação (as TICs) para criar infraestrutura social avançada e, assim, suportar
o desenvolvimento da sociedade.
A rápida evolução das TICs está conduzindo ao uso de Inteligência Artificial (AI) avançada e às tecnologias de
Internet das Coisas (IoT). A coleta de dados digitais de todos os tipos de eventos e fenômenos e o uso de AI em
sua análise são os motores da “Transformação Digital”, que está trazendo mudanças impactantes à estrutura da
sociedade e a modelos de negócios totalmente novos.
A busca pela total otimização também vai conduzir ao avanço da colaboração entre diferentes
indústrias em uma escala sem precedentes.
Neste material, você saberá um pouco mais sobre como estamos orquestrando um futuro mais brilhante
potencializado pelo 5G.

Redes e Segurança. A NEC faz!
Enquanto as indústrias tradicionais aderem à Transformação Digital, novos desafios surgem para o setor de
telecomunicações. Uma variedade de novos serviços ameaça colapsar as redes tradicionais com grande
quantidade de dados. Bilhões de sensores IoT estabelecem uma malha sempre crescente de conexões
simultâneas que precisam ser mantidas vivas.
A maioria dos aplicativos requer velocidades de transmissão quase em tempo real. Em um ambiente de
hiperconectividade, as redes precisam evoluir em uma velocidade sem precedentes.
As provedoras de serviços de telecomunicações serão responsáveis por liderar a transformação da
comunicação com novas camadas de serviços, que forneçam ainda mais valor a governos, empresas
e cidadãos, além de garantir a segurança dos sistemas e das pessoas.

Que papel uma provedora de serviços
de telecomunicações deve desempenhar
no desenvolvimento das cidades inteligentes?
O conceito de cidade inteligente agora está bem definido no setor de TI em geral, e os benefícios de
sua criação estão se tornando mais claros a cada ano. Acredita-se que se tornar uma cidade inteligente é
um fator de crescimento econômico cada vez mais importante e um meio de manter uma cidade competitiva na era
digital. Cidades como Amsterdã, Barcelona, São Paulo, Nova York e São Francisco são constantemente
mencionadas no ranking global de Smart Cities, e isso levou as áreas metropolitanas rivais a se tornarem "mais
inteligentes".
Há um entusiasmo crescente pelas provedoras de serviços de telecomunicações para desempenhar um papel maior
na criação e no gerenciamento de Cidades Inteligentes, e um fator importante que impulsionará o mercado daqui
para frente será a introdução de serviços 5G.

Diversas redes 5G já estão sendo implementadas comercialmente em todo o mundo, e os serviços Smart
City são uma prioridade muito alta para algumas das principais empresas de telecomunicações do globo.
O 5G representará um ponto-chave de virada na evolução das Cidades Inteligentes, pois
conectividade de alta velocidade, baixa latência, melhor duração da bateria e a capacidade de lidar
com um grande número de conexões criarão novos serviços em potencial.
Quando as redes 5G são acopladas a novos softwares, como serviços de Inteligência Artificial e novos hardwares –
por exemplo, robôs e drones –, as possibilidades de nova geração de receita se expandem ainda mais. Os serviços
5G aprimorarão uma variedade de casos de uso de cidades inteligentes.
A NEC reforça sua posição de integradora por meio da plataforma NEC 5G de negócios verticais
com parceiros estratégicos, para construir redes com tecnologias de última geração para as
provedoras de serviços de telecomunicações.

O segredo para criar uma cidade inteligente: Integração.
Experimente a flexibilidade da NEC em integrar diversas soluções e serviços de rede e segurança com
tecnologias de última geração, totalmente adaptadas aos negócios digitais de hoje e do futuro, como
uma base sólida na transformação proporcionada pelo 5G.

Crie Novos Casos de Uso com a Tecnologia 5G, ultrapassando as fronteiras de cada segmento
Smart House
Agente de Voz

Medicina
Telemedicina

Entretenimento
Vídeo 4k/8k

Agricultura
Gestão Automatizada de Agropecuária

Workplace
Construção Remota

Varejo
Shopping Center
Omotenashi SL

Esporte
e-Estádio

Transporte
Suporte Avançado
de Direção

Smart City
Segurança Avançada

Os bastidores de grandes eventos devem contar com excelentes medidas de segurança para garantir
o bem-estar dos participantes. As soluções da NEC foram desenvolvidas para reforçar a segurança das cidades.
Sistema de Detecção Térmica de Incêndio

Reconhecimento Facial
Obtém imagens faciais de transmissões de câmeras ao
vivo, gravações de vídeo ou sistemas integrados de terceiros,
detecta os rostos e os compara com um banco de dados
de imagens já registradas fornecendo alertas em tempo
real se houver correspondências positivas.

Câmeras térmicas IP que permitem detecção
automática antecipada, visualização da localização
e monitoramento de possíveis incêndios.

Detecção
de Distúrbios
Emite alertas quando as
câmeras de segurança
detectam comportamentos
indesejados.

Identificação de Veículos
por Leitura de Placas
Permite a emissão de alarmes com
base em listas de atenção, veículos
roubados, veículos não segurados,
veículos que estejam devendo
impostos e placas duplicadas.

Identificação de Padrões
Comportamentais
Possibilita a configuração de alarmes em tempo
real com base em regras definidas pelo usuário
para detectar atividades suspeitas ou anormais
sem supervisão humana.

Postes Retráteis para Bloqueio
de Circulação de Veículos

Proteção do Mobiliário Urbano

Oferece segurança para os cidadãos em áreas
de grande circulação de pessoas ou eventos
que concentram multidões.

A vigilância por câmeras de segurança permite
a proteção do mobiliário urbano contra roubos,
incêndios, grafites ou outros atos de vandalismo.
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