Rio de Janeiro, 29 de Julho 2020

Telespazio Brasil oferece os serviços Intelsat FlexMove, o primeiro serviço
onipresente gerenciado de conectividade satelital, para soluções terrestres
em movimento que demandam por alto throughput
•

A solução de conectividade “always-on” FlexMove é até 20 vezes mais veloz que as
atuais soluções móveis de mercado.

•

Em parceria com a Intelsat, Telespazio Brasil oferece o primeiro serviço onipresente
de solução de conectividade satelital de alto throughput do mercado

•

Leonardo, através da Telespazio, fortalece sua oferta de serviços espaciais na
América Latina

Telespazio Brasil, uma subsidiária da Telespazio – uma joint venture entre Leonardo (67%) e Thales
(33%) – anunciou hoje que está oferecendo agora os serviços gerenciados de conectividade
onipresente FlexMove, em parceria com a Intelsat.
Através da solução FlexMove, os clientes da Telespazio Brasil podem facilmente se conectar à
internet, a redes de dados privada, bem como a serviços de cloud, virtualmente, em qualquer lugar
do mundo, incluindo situações em que estiverem em movimento ou estabelecidos em um lugar
temporário.
“Com os serviços Intelsat FlexMove, podemos ajudar nossos clientes, de forma ágil e fácil,
fornecendo comunicações de missão crítica e mantendo uma conexão perfeita entre os usuários e
aplicações. A Telespazio Brasil está animada com esta parceria com a Intelsat, por poder oferecer
o primeiro serviço onipresente gerenciado de conectividade satelital”, disse Marzio Laurenti, CEO
da Telespazio Brasil.
A solução de conectividade “always-on” FlexMove da Telespazio Brasil é até 20 vezes mais rápida
que as atuais soluções móveis satelitais (MSS). Oferece cobertura global, em várias camadas e
redundante, que permite até os aplicativos que requerem mais dados.
“Intelsat dá as boas-vindas à Telespazio Brasil como um parceiro valioso da solução FlexMove”, diz
o Diretor da Intelsat para Land Mobile, Joel Schroeder. “Com o serviço onipresente, de alto
throughput FlexMove, os clientes da Telespazio podem conectar-se de forma segura - mesmo nos
locais mais remotos.”
A Telespazio Brasil oferece agora planos de serviços vendidos por gigabyte (GB). Estes planos são
perfeitamente integrados a um portfólio qualificado de terminais de satélite, possibilitando até que
pessoal sem conhecimento técnico realize a configuração e a conexão à Internet em poucos
minutos. Os planos de serviço são projetados para uso recorrente, sazonal, ocasional ou até mesmo
A Telespazio, uma joint venture Leonardo e Thales 67/33, é uma das operadoras líderes mundiais em serviços de satélite. Suas
atividades abrangem desde o design e desenvolvimento de sistemas espaciais até o gerenciamento de serviços de lançamento, desde
o controle de satélite em órbita até a observação da Terra, desde comunicações integradas, serviços de localização e navegação por
satélite até programas científicos. A Telespazio desempenha um papel de liderança nos mercados de referência, aproveitando a
experiência tecnológica adquirida ao longo dos anos. Desde a sua criação, a empresa participou de importantes programas espaciais
europeus, como Galileo, EGNOS, Copernicus e COSMO-SkyMed. Em 2019, a Telespazio gerou vendas de 535 milhões de euros,
empregando aproximadamente 2.600 pessoas em todo o mundo.

para eventos. Há possibilidade de agrupar o pacote de dados para vários terminais, tornando o
FlexMove uma solução econômica de conectividade para empresas com grandes frotas de veículos
ou vários sites remotos.
Os serviços FlexMove para aplicações de comunicação em movimento (COTM) utilizam uma antena
compacta de tela plana, montada sobre o veículo, adquirindo automaticamente uma conexão
satelital, mantendo a comunicação enquanto o veículo está em movimento. Enquanto os serviços
de comunicação na pause (COTP) utilizam um terminal compacto portátil, com função de
apontamento automática e assistida para estabelecer a conexão com o satélite. A conectividade
pode ser através da internet ou acesso privado a rede corporativa do cliente.
Para saber mais sobre os serviços gerenciados da Intelsat FlexMove disponíveis pela Telespazio
Brasil, entre em contato: +55 21 2141-3100 – tpz.br.comercial@telespazio.com www.telespazio.com\brasil. Para informações adicionais visite www.intelsat.com/land-mobile.

Sobre a Telespazio Brasil
Telespazio, uma joint venture entre o grupo Leonardo (67%) e Thales (33%) está presente no Brasil
através de sua subsidiária Telespazio Brasil, desde 1997. Telespazio Brasil é um provedor de serviços
satelitais líder no mercado brasileiro. A companhia está sediada no Rio de Janeiro, onde opera seus
centros de serviços satelitais, contando ainda com presença em todos os estados do país. A Telespazio
Brasil oferece soluções inovadoras e customizadas para as diversas verticais corporativas, bem como
para clientes de governo, nas áreas de comunicação satelital, serviços de multimidia, imagens e
aplicações para observação da Terra, bem como serviços de engenharia, operação e manutenção para
sistemas terrestres de satélites. No setor de observação da Terra, a Telespazio comercializa os produtos
da constelação de satélites por radar, COSMO-SkyMed, representando e-GEOS (uma empresa
Telespazio/ASI), especialmente para monitoramento da floresta Amazônica, agricultura, defesa e
segurança, e aplicações de proteção de óleo e gás.
Sobre a Intelsat
Como arquitetos fundamentais da tecnologia de satélite, a Intelsat opera a maior e mais avançada frota
de satélites e infraestrutura de conectividade do mundo. Aplicamos nossa incomparável experiencia e
escala global para conectar pessoas, empresas e comunidades, não importa quão difícil seja o desafio.
A Intelsat está posicionada de maneira única para ajudar nossos clientes a transformer possibilidades
em realidade – a transformação acontece quando empresas, governos e comunidades usam a rede
global de próxima geração e os serviços gerenciados da Intelsat para construir seu futuro conectado.
Imagine aqui, conosco em Intelsat.com.
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