
Medição da cobertura e otimização de redes 
sem fios

Os serviços de medição da cobertura ("drive test") e otimização de redes sem fios 
proporcionam informação clara sobre a qualidade da cobertura de redes móveis e outras 
tecnologias sem fios, e incluem a identificação de zonas de sombra (zonas sem 
cobertura) e zonas com uma qualidade de sinal deficiente (interrupção de chamadas, 
baixa velocidade de transmissão de dados, etc.). Além disso, proporcionam aos 
utilizadores informação sobre a conformidade das redes sem fios com as normas e os 
requisitos técnicos aplicáveis.

A NOSSA SOLUÇÃO

A Applus+ disponibiliza aos seus clientes os seguintes serviços-chave:
 

Medição de cobertura: aquisição e controlo da informação trocada entre o terminal 
e a estação transcetora de base (ETB).

Avaliação comparativa: análise comparativa dos conjuntos de dados recolhidos em 
horas diferentes, assim como a sua comparação com os dados de outras empresas.
Medição de qualidade em interiores: um serviço pensado para edifícios grandes, 
como centros comerciais e hospitais.
Processamento e análise de informação de campo.
Teste e otimização de rendimento: com o objetivo de aumentar a eficiência e, por 
conseguinte, a rentabilidade da rede.

 
Graças aos nossos laboratórios modulares móveis e à utilização de tecnologias líderes no 
mercado (TEMS da Ascom, as plataformas Xcal e XCap da Accuver e SwissQual), 
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podemos garantir um serviço adaptado a cada cliente e a cada protocolo específico de 
medição.
 
Temos experiência com as tecnologias 2G, 3G e 4G, assim como com TDT, TETRA, 
WiMAX e DAB, entre outras. Além disso, temos acesso a soluções de análises, 
processamento e otimização de redes sem fios, como TEMS Discovery, Actix e Cellular 
Expert.

Clientes alvo

Os serviços de medição de cobertura e otimização de redes sem fios destinam-se a 
companhias telefónicas que desejem melhorar o serviço que prestam aos seus clientes 
ou o cumprimento das normas.
 
Estes serviços revelam-se cruciais para a implementação, a exploração e a manutenção 
de qualquer rede sem fios, pois os dados de cobertura que proporcionam determinam as 
decisões sobre políticas e investimentos do operador ou do fornecedor responsável por 
instalar, gerir ou manter a rede.
 
Os serviços de medição de cobertura e otimização de redes sem fios proporcionam 
dados que indicam se é necessário melhorar ou ampliar uma rede, que diferenças 
apresenta em relação às redes da concorrência (avaliação comparativa) ou se o 
funcionamento da rede é ótimo depois de uma intervenção ou de um acontecimento que 
tenha provocado uma grande afluência de utilizadores.
 
Os dados obtidos também podem ser utilizados para transmitir aos organismos públicos 
a segurança de que todos os utilizadores podem aceder aos serviços de emergência em 
qualquer momento.
 

Principais benefícios para o cliente

Os serviços de medição de cobertura e otimização de redes sem fios da Applus+ ajudam 
os nossos clientes das seguintes formas:
 

Proporcionam informação atualizada ao minuto sobre o estado de uma rede sem 
fios.
Otimizam os recursos económicos do cliente, ao ajudá-lo a realizar uma 
implementação adequada da rede.
Eliminam a necessidade de investir em equipamentos de medição e análise e em 
infraestruturas.
Garantem que o cliente dispõe das certificações pertinentes e que cumpre as 
normas aplicáveis.
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Fornecem informação preventiva sobre potenciais problemas do utilizador final, 
incluindo a saturação do serviço e as zonas de sombra.
Disponibilizam a oportunidade de efetuar avaliações comparativas e introduzir 
melhorias nas áreas em que o serviço não esteja ao mesmo nível que o da 
concorrência.
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