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Solução antifurto para instrumentos
de campo
A possibilidade de habilitar e desabilitar remotamente os
instrumentos de teste caso um deles seja roubado, perdido ou
usado sem a devida autorização é essencial para proteger seu
investimento e manter os custos baixos. Isso vale sobretudo
para agências de aluguel e empresas contratantes, nas quais
os instrumentos estão constantemente mudando de mãos.
A VIAVI oferece uma solução antifurto gratuita que permite aos proprietários de instrumentos habilitar ou desabilitar
seus instrumentos por meio da configuração de software, de forma que os instrumentos só possam ser utilizados por
usuários autorizados.

O StrataSync™ Core da VIAVI permite que os clientes
habilitem ou desabilitem o modo “Antifurto”. Assim
que o recurso Antifurto é habilitado e o instrumento
é sincronizado com o StrataSync, as configurações
antifurto são transferidas para o instrumento e
não podem ser substituídas sem autorização do
proprietário da conta StrataSync. Ao utilizar o
StrataSync, o proprietário da conta pode autorizar
o uso do instrumento configurando:
yy Número de dias entre as sincronizações
yy Número de ciclos de inicialização sem sincronização
com o StrataSync

Exemplo de use case
yy O proprietário da conta habilita “Antifurto” no
StrataSync e define o número de dias ou de ciclos
de inicialização para as unidades selecionadas ou
para todas as unidades dentro da conta.
yy A função Antifurto é habilitada na próxima
sincronização com o StrataSync.
yy Se a unidade não for sincronizada dentro do
tempo ou do número de ciclos de inicialização
configurado, o instrumento será bloqueado.
yy Na primeira vez que o usuário ligar o instrumento
depois que o bloqueio for habilitado, verá a tela
com a janela pop-up Meter Locked (medidor
bloqueado).
yy O usuário pressionará o botão OK na janela pop-up.
yy As únicas funções acessíveis serão a possibilidade
de estabelecer uma conexão de rede e sincronizar
com o StrataSync.
yy O usuário ainda poderá editar as configurações
do StrataSync para continuar usando o medidor,
a menos que o administrador do StrataSync tenha
definido a unidade para o status “Roubado ou
perdido”.
Atualmente, o recurso Antifurto é compatível
com os seguintes instrumentos:
yy Analisador de estação base CellAdvisor™
yy Analisador de RF CellAdvisor
yy Analisador de sinal CellAdvisor
yy Analisador de cabo e antena CellAdvisor
yy ONX-CATV
yy ONX-DSL
yy DSAM

Proteja seu investimento com o StrataSync da VIAVI.
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Para encontrar o escritório mais perto de você,
visite viavisolutions.com.br/contato
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