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GERENCIAMENTO WI-FI 

 

MECÂNICA RESUMIDA 

Solução que possibilita o compartilhamento e gerenciamento da rede Wi-Fi aos usuários de 

nossos Clientes corporativos.  

Vantagens: A integração da nossa solução no Guest Wi-Fi dos clientes, Geo-Marketing, 

Profiling, Analytics, In-Store Marketing e Promotions.  

 

• Segurança: Limite de Banda, Tempo de Conexão, Possibilidade de bloquear usuários. 

Atendendo todos os requisitos da Lei do Marco Civil da Internet, e do GDPR. 

Configurar como o seu cliente conecta ao Wi-Fi (Via App, Rede Social, Cadastro, 

etc.); 

• Hora / Data / Duração da conexão; 

• Consumo por sessão; 

• Consumo por período; 

• Configuração de limites de conexão (Tempo ou Consumo); 

• Usuários conectados, e tempo de conexão; 

• Cadastro dos usuários; 

• Mail-Marketing; 

• Enviar Promoções, Questionários, etc; 

• Alertas de consumo (ref. do valor cadastrado do MEGA contratado). 

 

DETALHES DOS BENEFÍCIOS 

O Cliente corporativo TIM que adquirir a solução poderá disponibilizar para seus Clientes finais 

ou visitantes de seus estabelecimentos comerciais a rede Wi-Fi já existente. 

Uma vez integrado o roteador para o gerenciamento, haverá o cadastro dos roteadores que 

já estão presentes nas lojas na plataforma do parceiro TIM.  

A solução pode trabalhar com todas as variedades de infraestrutura Wi-Fi da empresa. 

Como funciona: 

O Cliente ao entrar na loja e tentar se conectar no Wi-Fi disponível terá que logar - se através 

de um cadastro. 

O gerenciamento Wi-Fi TIM dará aos Clientes corporativos acesso a um portal web onde será 

possível monitorar as estatísticas de acesso na rede, saber quem está conectado e gerar 

relatórios (horário de acesso, tipo de dispositivo, quantidade de usuários, conexões por parte 

do usuário e por parte do Cliente, média por dia, hora, mês). Poderá ainda controlar o tempo 
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máximo de conexão, a quantidade de MB disponíveis para cada usuário, configurar o tempo 

limite de conexão e notificar o usuário do término da conexão. 

Serviço prestado por empresa parceira da TIM, o gerenciamento Wi-Fi oferece as seguintes 

funcionalidades: 

Funcionalidades chaves 

 
➢ Serviço em nuvem, sem a necessidade de instalação de softwares; 
➢ Totalmente personalizável para necessidades específicas do seu negócio; 
➢ Nativamente integrado com diversos sistemas de mercado, como RDStation e 

Microsoft Dynamics, além de permitir integração através de APIs; 
➢ Homologado com a maioria de hardwares do Mercado; 
➢ CRM básico, para gestão dos dados; 
➢ Tela de acesso personalizável, que permite anúncio de imagens e vídeos promocionais, 

além de ser integrável com o Facebook Pixel; 
➢ Funcionalidades de Marketing, como campanhas automáticas e em massa, pesquisas 

de satisfação e etc. 
  

Sumário de funcionalidades 

➢ Gerenciamento de usuários e equipe, em vários níveis e funções, do bloqueio até não 
contatá-lo nos envios automáticos e etc.; 

➢ Um único painel baseado em nuvem para gerenciar todos os aspectos do serviço; 
➢ Suporte para todos os principais hardwares Wi-Fi; 
➢ Recursos de exportação de dados; 
➢ Portal para o usuário gerenciar contas e políticas; 
➢ Registros de conexão (CDRs); 
➢ Assistente Virtual; 
➢ De acordo com a LGPD; 

 
Tela de acesso wifi 

➢ Personalização de aparência (layouts, cores, logotipos, planos de fundo, idiomas); 
➢ Personalização de jornada (Cada acesso uma experiência diferente); 
➢ Redirecionamento do usuários para outros sites; 
➢ Publicação de conteúdo baseado em localização; 

➢ Modelos otimizados para experiência móvel; 
➢ Construtor de tela; 
➢ Validação de acesso por senha ou cupom; 
➢ De acordo com as RFCs: 

• 8952 - Captive Portal Architecture 
• 8908 - Captive Portal API 
• 7710 - Captive-Portal Identification Using DHCP or Router Advertisements 

 
Marketing 

➢ Anúncios; 
➢ Enquetes; 
➢ Cupom de acesso; 
➢ Publicidade em vídeo ou imagem; 
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➢ Marketing de mídia social; 
➢ Suporte as especificações de anúncios VAST/VPAID/Pixel; 
➢ Mensuração de Links (Envios, Ignorados, Taxas de abertura, Taxas de clique); 
➢ Campanhas em massa (Envio de mensagens de acordo com os dados preenchidos na 

tela de acesso); 
➢ Campanhas automáticas (Envio de mensagens de acordo com o comportamento no 

mundo off-line); 
➢ Voucher gerenciáveis; 
➢ Pesquisa de satisfação; 
➢ Construtor de e-mails;  

 

Opções de integração 

➢ Autenticação automática de usuários recorrentes; 
➢ Políticas personalizáveis (Política de Privacidade, Termos de Uso, Comunicações 

Promocionais); 
➢ Publicação de conteúdo personalizado durante os planos de integração de Internet; 
➢ Integração com Whatsapp Oficial; 
➢ Integrado com os maiores CRMs brasileiros (RDStation, Microsoft Dynamics, 

Salesforce, Zoho,...); 
➢ Integrado com serviços de envio de e-mail (Amazon, SendGrid, Twilio, etc); 
➢ Integrado com serviços de SMS; 
➢ Integração com Google Analytics e Google Tag Manager; 
➢ Integração com Facebook Pixel; 

 

 
Ferramentas de desenvolvimento 

➢ APIs; 
➢ Webhooks; 

 
 

Principais hardwares homologados 

➢ Aruba Networks; 
➢ Cambium; 
➢ Cisco; 
➢ Extreme Networks; 
➢ Fortinet; 
➢ Intelbras; 
➢ Mikrotik; 
➢ Ruckus; 
➢ Ubiquiti. 

 
. 

Os serviços acima são para uso somente no território nacional. 

 

COBRANÇA 

O Cliente receberá a cobrança do Gerenciamento Wi-Fi em Fatura mensal. 
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Os valores cobrados pelos serviços prestados pela TIM poderão ser reajustados a cada 12 

(doze) meses, ou na menor periodicidade permitida em lei, de acordo com a variação do 

IGP-DI no período ou outro que venha a substituí-lo. 

VIGÊNCIA 

O prazo contratual do serviço poderá ser de 12, 24 ou 36 meses, contados da data de 

assinatura da proposta comercial conforme o projeto aprovado para o cliente. 

 

REQUISITOS / ELEGIBILIDADE 

Válido para Clientes Corporativos que possuam acessos com a operadora. 

O Cliente precisa analisar o seu ambiente existente ou futuro com os cenários disponíveis 

para contratação, basicamente será necessário ter uma equipe técnica capaz de integrar as 

licenças nos Access Points. 

 

HABILITAÇÃO DO SERVIÇO 

 

O prazo para implantação do serviço e parametrização sistêmica depende das decisões 

acordadas na reunião de kick off do projeto, além da cooperação do cliente integração das 

licenças nos Access Points ou Controllers. 

A reunião de kick off está prevista para ocorrer em até 10 dias úteis após a assinatura de 

contrato. 

A Instalação e parametrização do sistema está prevista para ocorrer em no máximo 30 dias 

úteis após a reunião de kick off. 

 

CANCELAMENTO DO SERVIÇO 

O cancelamento do serviço pode ser realizado a qualquer momento pelo administrador de 

contrato via Central de Relacionamento ao Cliente (CRC):*144 (Celular) /1056 (Fixo). 

 

PÓS VENDA 

Caso tenha dúvidas, problema ou bloqueio do serviço o cliente deverá entrar em contato 

com o NAT – Núcleo de atendimento Técnico - através do e-mail: 

falecom_nat@timbrasil.com.br 

 

 

 

Para mais informações, consulte o seu Executivo de Contas. 


