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LIBERDADE DE ESCOLHA DAS MELHORES SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO MÓVEL, 

ATUAIS E FUTURAS, SEM ESTAR LIMITADO A UM ÚNICO FORNECEDOR



Intelligent Endpoints, com tecnologias de rádio 
transmissão independentes de qualquer 
fabricante,  baseados em padrões abertos, 
projetados para suportar em um único 
dispositivo todas as aplicações embarcadas 
disponíveis para os equipamentos de 
mineração, em uma rede de comunicação 
única. 

Como designer de redes de comunicação e 
integrador de tecnologias, a Comms International 
apresenta a Solução de Tecnologia Embarcada  
3D-P, que pode tanto adotar tecnologias padrão, 
quanto projetos sobre medida, de acordo com as 
necessidades do cliente.

3D-P Software, que proporciona;

Integração de Diferentes Sistemas (antigos e atuais)
Otimização de Redes Wireless (mais por menos)
Gerenciamento de Todos os Aplicativos (controle)

Permite que os Sistemas Embarcados entreguem o 
valor esperado.C
COMMUNICATIONS INTERNATIONAL                            



CLIENTES QUE ESTÃO ADOTANDO A TECNOLOGIA
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Um único fornecedor que projeta, implementa e 
assume a responsabilidade de gestão das 
operações das soluções de comunicação.

A 3D-P realizou o maior número de implantações, 
integração e suporte dos sistemas CAT MineStar 
e Komatsu Modular em todo o mundo, bem 
como viabilizou uma gama de aplicações de 
outros fornecedores.

Ferrramentas de Integração específicas para a 
indústria, que :

Reduzem o custo e a complexidade da 
mudança e/ou atualização de Tecnologias.

Reduzem a necessidade de técnicos 
especializados, com o desenvolvimento de 
ferramentas de gestão dos sistemas e rede 
(instalação, operação e manutenção)

Alta confiabilidade - Taxa de ocorrência de 
falhas < 2% em mais de 5 anos

Flexibilidade - Arquitetura aberta que permite 
atualizaçãoC
UMA PARCERIA DE VALOR
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INTEGRA E GERENCIA QUALQUER APLICAÇÃO EMBARCADA EM SUA 



EXEMPLOS DAS POTENCIALIDADES DE INTEGRAÇÃO DO 
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ELIMINA O PARADIGMA DE UM ÚNICO FORNECEDOR

C
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INTELIGÊNCIA NO EQUIPAMENTO, NA PERFURAÇÃO E NO CAMPO
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EXEMPLOS DE REDES WIRELESS - COM GRANDE NÚMERO DE VARIÁVEIS
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PROJETAR E GERENCIAR REDES SOB MEDIDA PARA TODAS AS APLICAÇÕES

  UM FORNECEDOR INDEPENDENTE, FOCADO NA SOLUÇÃO                  
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POR DENTRO DOS DISPOSITIVOS 
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Gerenciamento Remoto da Rede e das Aplicações

 - Mapeamento da cobertura e congestionamento da rede.
 - Querys para monitoramento individual do rendimento dos nós.
 - Monitoramento sob demanda, incluindo controle de dados
    armazenados.
- Download da posiçao GPS e base de dados programável.
- Suporte local.
- Gerenciamento de senhas e acessos aos Intelligent Endpoint.
- Licenças Corporativas.

GERENCIAMENTO DAS APLICAÇÕES E DA REDE - NO SITE, DA SEDE OU VIA CLOUD

Gerenciador Embarcado do Endpoint

Permite a configuração fácil dos 
endereços e parâmetros da rede através 
de acesso web.C



O aumento da produção através do funcionamento 
adequado dos sistemas embarcados em uma 
plataforma de rede mais confiável, projetada para 
prover uma cobertura wireless consistente e 
oferecendo as mais altas taxas de dados disponíveis 
atualmente e no futuro próximo.

Reduz o congestionamento da rede (roteamento e 
priorização de tráfego)

Larguras de banda liberadas para os diversos 
departamentos da mina. 

Segurança - eliminar os downloads por contato e a 
necessidade de veículos leves e de pessoal na lavra.

Garante a confiabilidade dos dados e credibilidade 
dos sistemas.

Uma única rede para suportar todo o fluxo de 
informações.

Reduz o congestionamento físico no equipamento 
(um único dipositivo de hardware aberto para todas 
os sistemas embarcados).

Elimina os múltiplos contratos de serviços e 
assistência técnica.

Permite a adição futura de novas aplicações, a 
medida que a operação cresce e se atualiza.

EXEMPLOS DE BENEFÍCIOS PARA OS CLIENTES DE MINERAÇÃO
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Communications International™ 
projeta, implementa e assume a 
responsabilidade de gestão de soluções 
de comunicações entre pessoas-pessoas 
e máquina-máquina para as indústrias de  
Mineração, Óleo & Gas,  Portuária e 
Ferroviária.

A Communications International teve sua 
origem a partir da Communications 
Austrália ™, uma empresa privada, que 
integra  e mantem soluções de 
comunicações desde 1994.

Atualmente com 200 funcionários e 
capacidade de mobilizar seu pessoal para 
qualquer lugar do mundo em curto prazo.
A Communications International tem o 
suporte de uma rede única de parceiros 
provedores de tecnologia, devido ao 
nosso histórico operacional, a experiência 
dos proprietários e capacidades 
comerciais.

SOBRE A COMMUNICATIONS INTERNATIONAL
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Phone:     +44 207 193 4247                   
Fax:         +44 207 117 4460       
Email:      3dp@commsinternational.com
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