
Envie seus técnicos iniciantes 
para qualquer trabalho de 
campo com toda confiança
Experimente a aplicação de treinamento remoto Smart 
Access Anywhere (SAA) para todos os OTDRs da VIAVI

A aplicação Smart Access Anywhere é a solução para suporte 
de teste ideal na hora de enviar técnicos iniciantes para o 
campo. O recurso de acesso remoto permite controle total 
de um instrumento de teste MTS ou SmartOTDR da VIAVI 
com o simples uso de um smartphone, tablet ou notebook.

A licença vitalícia estende a capacidade de conectividade 
padrão do instrumento de teste da VIAVI, acrescentando 
o uso de um smartphone 3G/4G via compartilhamento de 
internet, a cabos Ethernet e Wi-Fi.

Principais características:

 y Permitir que o técnico de campo assuma imediatamente 
o controle do instrumento de teste remoto e faça 
o troubleshooting

 y Permitir treinamento remoto de qualquer lugar

 y Apresentar análise de resultados on-line, evitando acessos 
físicos desnecessários para corrigir problemas

 y Possibilitar o upload dos resultados de teste de campo 
para analisar e gerar relatórios no escritório

O engenheiro responsável pode visualizar remotamente a interface de 
usuário do OTDR de um técnico novato sem sequer levantar da cadeira

Com a VIAVI Solutions, conclua projetos e receba pelo seu serviço sem complicações!

Você tem experiência com OTDRs? 

 y Acesse as páginas de configurações 
e resultados completos.

Sem experiência com OTDRs?

 y Acesse a página de configurações 
e resultados simplificados.



Novo cliente da VIAVI? Conheça nosso 
range de soluções de teste com OTDR

SmartOTDR
Solução OTDR simplificada 
para testar fibras 
monomodo.

MTS-2000
Solução de OTDR compacta 
e modular para testar fibras 
monomodo e multimodo.

MTS-4000
Solução modular de 
OTDR com tela grande 
para testar fibras 
monomodo e multimodo.

Por que escolher um OTDR da VIAVI?

Somos a maior empresa em testes de fibras 
desde 1983
 y Empresa líder reconhecida na área de soluções de 
teste portáteis e sistemas de monitoramento de fibras 
ópticas, com mais de 35 anos de experiência

 y Aprovada para uso nas principais empresas de redes de 
telecomunicações de todo o mundo 

Produtos aprimorados
 y Sistema operacional baseado em Linux, imune a ameaças 
de segurança

 y Dispositivos de teste conectados para transferir dados 
para a nuvem e orientação remota de qualquer local

 y Interface ajustável ao nível de experiência do usuário 
(iniciante até especialista)

Tranquilidade garantida
 y Atualizações gratuitas do firmware para utilizar as 
melhorias mais recentes

Automação do processo de teste (TPA)
 y A automação do processo de teste (TPA) é um sistema 
de teste de circuito fechado que otimiza os fluxos 
de trabalho, elimina o trabalho manual e sujeito a 
erros e automatiza o relatório de dados imediato para 
encerramento do trabalho e atualizações do progresso 
da equipe. Saiba mais sobre a TPA

Geração de relatórios de aceitação
 y O FiberCable 2 é um poderoso software de pós-
processamento para PC, ideal para gerar relatórios 
de teste de aceitação com OTDR. Conheça o conjunto 
de software PC VIAVI sem custo. A versão de teste 
do FiberCable 2 permite que você opere a versão de 
software completa durante 30 dias

 y Para baixar a versão de teste, acesse a página  
http://ofs.updatemyunit.net

Solicitar 
uma cotação

Localizador visual 
de falhas Fonte de luz óptica

Medidor de 
potência óptica

Probe de 
inspeção

Você tem um OTDR da VIAVI? Solicite uma licença gratuita 
de 30 dias para testar o SAA: tac@viavisolutions.com
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Para encontrar o escritório mais perto de você, 
visite viavisolutions.com.br/contato
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VIAVI Solutions

Outras ferramentas essenciais 
da VIAVI para teste  
de fibras
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