13/08/2019

LiveU DataBridge

PORTUGUÊS
(HTTPS://TWITTER.COM/LIVEU)
(HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/LIVEUTV/)
(HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/USER/LIVEUTV)
(HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/LIVEU.FANS)

(/pt/)

LiveU DataBridge
Banda larga sem fio de alta velocidade em qualquer lugar
O DataBridge da LiveU oferece conectividade de banda larga móvel de alta
velocidade para qualquer dispositivo, em qualquer local. O equipamento fornece
conectividade genérica com a internet para download e upload de arquivos de
mídia no campo e suporta tráfego de dados bidirecional para qualquer aplicativo
baseado na internet, como Skype, Twitter, Facebook e VPNs.
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CONECTIVIDADE DE INTERNET
O DataBridge da LiveU aumenta a conectividade e a produtividade, aproveitando
várias redes, incluindo celular, WiFi, Ethernet e satélite, e fornece uma conexão de
internet resiliente e de alta capacidade.
O DataBridge está disponível como uma unidade hotspot dedicada ou como
parte das unidades LU600, LU300, LU200 e LU210/220 da LiveU. O serviço pode
ser ativado de maneira econômica sem a necessidade de implementar um
gateway adicional, aproveitando um gateway na nuvem ou no local.
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VANTAGENS
Melhor conectividade com atraso mínimo em diferentes cenários de internet
(vídeo, compartilhamento de arquivos, VPN, etc.)
Serviço disponível em qualquer lugar
Opção econômica (sem necessidade de gateway)
Opções de entrada Wi-Fi e Ethernet
Mobilidade total

IMPLEMENTANDO O 5G
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O serviço multipath DataBridge da LiveU está sendo considerado como uma das
tecnologias de implementação para a quinta geração de sistemas sem o no
projeto de pesquisa 5GPPP da UE, o 5G-Xcast (https://5g-xcast.eu/). O 5G-Xcast
está focado nos Broadcast and Multicast Communication Enablers for the Fifth
Generation of Wireless Systems e a LiveU é um parceiro ativo neste projeto de
ponta.
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