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Plataforma para gestão M2M
Um mundo hiperconectado pede uma solução que atenda às 
necessidades especializadas de um mercado que só cresce. A 
plataforma M2M da Parlacom foi concebida justamente para isso.

Baseada na nuvem e com uma interface intuitiva, a nossa 
plataforma não requer nenhuma infraestrutura especial e se 
integra facilmente à lógica de negócios dos nossos clientes. 

O nosso sistema está conectado, via rede VPN avançada e dedicada, a 
todas as operadoras de telefonia do Brasil e de mais de 180 países ao 
redor do mundo, garantindo que todas as comunicações realizadas 
pelos clientes sejam refletidas com precisão nos seus dispositivos em 
tempo real e de forma segura. 

A nossa plataforma pode oferecer serviço a milhares de solicitações de 
ativação diariamente e tem a capacidade de gerenciar mais de 200 
bilhões de registros mensalmente.

Oferecemos uma solução integrada, inovadora 
e flexível para impulsionar o crescimento da sua empresa. 



Vantagens
Alertas instantâneos sobre o 
desempenho que permitem a 
correção dos problemas antes 
que eles resultem em falhas;

Manutenção preditiva em 
vez de manutenção reativa. 
Solucionamos problemas 
antes de impactar o cliente;

Interfaces com sistemas 
externos: ERP, CRM, Billing;

Implementação mais rápida;

Transações seguras;

Suporta qualquer tipo de 
aplicativo M2M;

IP fixo e privado; 



A Parlacom trabalha com empresas de pequeno, médio e grande porte,
dentro e fora do Brasil,nos mais diversos segmentos.

Mercado-alvo

Rastreamento GPS
Controle sua frota de veículos utilizando os 

serviços M2M da Parlacom para o seu Sistema 
de Rastreamento por GPS.

Automação de vendas
Monitore sua equipe de vendas em tempo real 
e aproveite a mobilidade para apresentar seus 

produtos e serviços em qualquer lugar. 

Segurança patrimonial
Monitore remotamente suas câmeras de 

segurança utilizando nossa conexão M2M. 
Visualize imagens estáticas e de vídeo 

coletadas em locais-chave em tempo real.

Meios de pagamento
Receba pagamentos e faça transações 
financeiras com uma conexão segura e 

estável, em qualquer lugar e mesmo quando 
a linha telefônica estiver ausente.



A Parlacom trabalha com empresas de pequeno, médio e grande porte,
dentro e fora do Brasil,nos mais diversos segmentos.

Mercado-alvo

Transportes
Rastreie a localização exata dos seus 

produtos em tempo real e reduza a quantidade 
de pacotes extraviados, além de oferecer aos 
clientes datas exatas para a chegada dos itens.

Empresas Públicas
Tenha à sua disposição aplicativos M2M 

otimizados para serviços de utilidade pública, 
com tarifas personalizadas e de baixo custo. 

Brokers M2M
Conte com um gerenciamento avançado de 

simcards e garanta acesso instantâneo a 
serviços do cartão SIM, monitorando e 
visualizando seus dados em tempo real.

E-Health
Melhore a precisão do atendimento médico, 

elimine o período de espera e faça diagnósticos 
certeiros em qualquer parte do mundo. É 

possível também acompanhar remotamente 
a condição dos pacientes. 



+1 (704) 589-7933 |      (+55) 11 3230-2454 

www.m2m.parlacom.net

sales@parlacom.net

https://m2m.parlacom.net/
https://web.facebook.com/parlacombrazil
https://www.linkedin.com/company/parlacombrazil
https://www.instagram.com/parlacom_brasil/
https://www.youtube.com/channel/UCvhN2MfA46X7YMy7kD0U4Ww/featured
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