Histórico

01. SkyReach telecom: HISTÓRICO
>	
  Fundada em 2011 por engenheiros com vasta experiência em telecomunicações via satélite para o mercado
Offshore

> Sediada no Rio de Janeiro - BR e possui também uma filial em Miami - USA
> Possui participação de investidores internacionais e parceria de uso de infraestrutura de um grupo americano
do segmento de telecomunicações

> Com a proposta de fornecimento de serviços de qualidade alinhado à utilização das melhores práticas em
gestão

> Com perfil jovem e inovador, possibilita a composição de soluções flexíveis e focadas em resultado
> Possui parcerias com os melhores fabricantes de equipamentos do mercado tal como empresas provedoras de
serviços de banda satelital

> Com o objetivo de possibilitar uma alternativa aos clientes que necessitam de serviços de telecomunicações
com qualidade nesse mercado em pleno crescimento, que é o de óleo e gás e marítimo em geral

02. SkyReach telecom: EMPRESA
A SkyReach Telecom se baseia no desenvolvimento de soluções em sistemas de telecomunicações via satélite
para o mercado OffShore
A SkyReach Telecom possui parceria de infraestrutura com dois dos maiores provedores de serviços de
telecomunicações via satélite operantes no mundono mundo: Global Crossing e Hughes, que possuem teleportos
espalhados por todo o continente Americano e Europeu

Infraestrutura

03. SkyReach telecom: INFRA GLOBAL CROSSING
Através de acordo de infraestrutura com a Global Crossing, que é uma das maiores players do mercado de
telecomunicações mundial, a SkyReach lança mão de uma infraestrutura composta por 8 satélites e Hubs
espalhados pelo mundo, capazes de prover uma maior cobertura dos serviços satélite por todo o globo terrestre

América Latina - 4 Hubs Idirect
> 4 Satélites em banda Ku
> NSS-7
> Amazonas 1
> AMC-4
> IS-903
> Em implantação: SES-4
> 1 Satélite em banda C
> NSS-10

04. SkyReach telecom: INFRA GLOBAL CROSSING
Europa - 2 Hubs Idirect
> 2 Satélites em banda Ku
> NSS-10
> T11N
> 1 Satélite em banda C
> Arabsat 5A

05. Cobertura dos Satélites: América Latina em Banda
Ku Glogal Crossing

AMC-4
NSS-7

SES-4

06. Cobertura dos Satélites: América Latina em Banda C
Glogal Crossing

NSS-10

07. SkyReach telecom: INFRA HUGHES
A SkyReach Telecom também possui parceria com o provedor de serviços de telecomunicações Hughes, que é
um dos mais respeitados provedores de soluções corporativas do mercado mundial, tendo como clientes
grandes empresas e corporações

Características dos serviços
> Alcance de 50% de taxa acima do valor contratado para modalidade de tráfego em rajada em qualquer classe
contratada
> Linha de voz garantida

>	
  Oferta de serviços de banda satélite com tecnologia Spreading Spectrum, que possibilita a utilização de
antenas menores, porém de alta qualidade, sendo assim com grande aplicação em embarcações de pequeno
porte
> Serviços de gerência de rede proativa Hughes, como:

>	
  Web-Based Network Monitoring
>	
  TurboPage Network Acceleration
>	
  TurboPage Caching Adaptive Code Modulation;
>	
  Global Boat Tracking Automatic In Route Selection
>	
  24X7 Local Support
✥ Para maiores informações acesse www.hughes.com

08. Cobertura dos Satélites: América Latina em Banda
Ku Hughes

Telstar 14R EDS 2

Parcerias

09. Representações
A Skyreach Telecom assinou no início do ano de 2012 um contrato que a torna fornecedor oficial de antenas do
fabricante Orbit (http://www.orbit-cs.com/)
Esta parceria a possibilita além de fornecer toda a linha de produtos SATCOM incluindo spare parts com
melhores preços, oferecer também todo o suporte técnico a embarcações que necessitem de manuntenção
destes sistemas através de nosso corpo técnico certificado pelo fabricante do sistema

Official Partner

✥ Além desta, possuímos outras parcerias. Acesse nosso site em Nossos Parceiros

Produtos

Onshore

Offshore

Esporte & Lazer

Outros
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10. SkyReach telecom: PRODUTOS
A SkyReach possui um portfólio de produtos em diferentes segmentos, de acordo com sua aplicação e o perfil
dos usuários, facilitando assim o entendimento do cliente a encontrar, com nossa experiência, a solução que
melhor se adeque a sua demanda:
A composição dos projetos de telecomunicações para os segmentos marítimo e terrestre divide-se nas
categorias:

> Onshore - Neste segmento se enquadram os serviços e soluções de telecomunicações via satélite como acesso
à internet, links de dados e voz para lugares remotos de difícil acesso em terra

> Offshore - Neste segmento estão embarcações atuantes principalmente nos mercados de óleo e gás, marítimo
em geral e a serviço do governo

> Esporte & Lazer - Neste segmentos estão os barcos de turismo e lazer em geral
> Outros - Nesta categoria, enquadram-se os serviços de integração de sistemas como os de câmeras de
monitoramento, equipamentos de videoconferência, além de serviços como Iridium e Inmarsat e equipamentos
de radiocomunicação e antiestresse como GMDSS, EPIRB, Radios VHF, UHF, etc

voltar

11. Produtos: OFFSHORE
Nesta categoria, está toda a gama de serviços de telecomunicações exclusivos para embarcações como: Supply
Vessels, Navios de Carga, Tunkers, FPSOs, Plataformas de Petróleo e Rebocadores
Os produtos offshore dividem-se em:
TV via Satélite (TVRO)
Internet (VSAT)
Internet Dedicado (SCPC)

voltar

12. Produtos: TV via SATÉLITE (TVRO)
TV via Satélite (TVRO)

> Sistema de TV via Satélite que utiliza antenas estabilizadas, onde a
tripulação poderá assistir toda a programação de TV SKY a bordo

Internet (VSAT)
Internet Dedicado (SCPC)

> Além da integração dos equipamentos, fornecemos todo o serviço de
engenharia, desde o projeto executivo, o comissionamento, Asbuilt até a
ativação do serviço, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos e
serviços de suporte e manutenção

voltar

13. Produtos: INTERNET (VSAT)
TV via Satélite (TVRO)
Internet (VSAT)
Internet Dedicado (SCPC)

> Pacote de Serviços de Internet via satélite que possibilita o uso das mais
variadas aplicações a bordo como: navegação na web em alta velocidade,
videoconferência, monitoramento de câmeras à distância e fornecimento de
linhas telefônicas, através do uso da tecnologia Voz sobre IP (VoIP)

> Possuímos serviços de internet com links de taxas de 128Kbps/64Kbps até
4Mbps/1Mbps, dependendo da aplicação que será utilizada na solução

> As antenas usadas no serviço utilizam tecnologia de autoapontamento que
possibilitam segurança nos serviços oferecidos

> O serviço conta com suporte 24x7, com corpo técnico especializado para
atendê-lo com rapidez

> Os equipamentos fornecidos são todos homologados pela ANATEL

voltar

14. Produtos: TOPOLOGIA DO SISTEMA VSAT
TV via Satélite (TVRO)
Internet (VSAT)
Internet Dedicado (SCPC)

✥ Em geral, essa é a topologia dos sistemas VSATs para embarcações

voltar

15. Produtos: INTERNET DEDICADO (SCPC)
TV via Satélite (TVRO)
Internet (VSAT)

> O SCPC (Single Channel per Carrier) ou Canal Único por Portadora é um
sistema de transmissão via satélite com portadoras separadas para cada
canal, é um link simétrico e dedicado

> É a escolha preferida para aplicações críticas como: Voz sobre IP (VoIP),
Internet Dedicado (SCPC)

videoconferência, ERP, CRM, monitoramento à distância, etc

voltar

16. Internet Dedicado (SCPC): TOPOLOGIA
TV via Satélite (TVRO)
Link Simétrico

Internet (VSAT)

Single Channel per Carrier

Internet Dedicado (SCPC)

Banda Dedicada

✥ Em geral, essa é a topologia dos sistemas SCPCs para embarcações

voltar

17. Produtos: ONSHORE
Nesta categoria, está toda a gama de serviços de telecomunicações exclusivos para clientes que necessitam de
aplicações de internet, voz, transmissão de vídeo e áudio em locais remotos de difícil acesso, necessitando o
uso da transmissão de dados via satélite
Os produtos onshore dividem-se em:
Internet Via Satélite para Áreas
Remotas (VSAT)

Comunicação Via Satélite para
Streaming de Vídeo

voltar

18. Produtos: INTERNET via SATÉLITE PARA ÁREAS
REMOTAS
Internet Via Satélite para Áreas
Remotas (VSAT)

> Projetamos soluções de telecomunicações para as mais diversas aplicações, com
diferentes graus de complexidade, por exemplo:

>	
  Links de Internet e Voz sobre IP temporários para uso em obras de grande porte
> Links via satélite integrados aos sistemas de CFTV para visualização remota de
Comunicação Via Satélite para
Streaming de Vídeo

câmeras

> Oferecemos soluções de sistema de telecomunicações com antenas Fly Away, que
são antenas portáteis, as quais podem ser carregadas em pequenos cases

voltar

19. Produtos: COMUNICAÇÃO via SATÉLITE para
STREAMING de VÍDEO
Internet Via Satélite para Áreas
Remotas (VSAT)

> Fornecemos soluções completas em telecomunicações via satélite para aplicações
de transmissão de áudio e vídeo com qualidade digital
Nesse perfil , enquadram-se projetos como:

> Transmissão em broadcast de conteúdos como, por exemplo, leilão pecuário,
Comunicação Via Satélite para
Streaming de Vídeo

ensino à distância, canais góspel, etc

>	
  SNG - Satellite News Gathering, que são estações de radiocomunicação ou
unidades móveis utilizadas, em geral, por emissoras de TV

voltar

20. Produtos: ESPORTE & LAZER
Segmento dedicado a oferecer soluções em telecomunicações para embarcações de pequeno porte como:
barcos de turismo e lazer, lanchas, iates, embarcações de transporte de passageiros, etc. Todas com grande
potencial para modernizar sua frota, oferencendo produtos como Internet e TV a bordo para agregar valor a seus
serviços
Os produtos de Esporte & Lazer dividem-se em:

TV Via Satélite E&L
Serviços de Voz e Internet E&L

voltar

21. Produtos: TV via SATÉLITE ESPORTE & LAZER
> Projetos de instalação de TV via satélite a bordo que utilizam
TV Via Satélite E&L
Serviços de Voz e Internet E&L

antenas estabilizadas, oferencendo qualidade e fidelidade na
recepção do sinal via satélite

> O projeto possibilita a assinatura de qualquer pacote SKY para
sua embarcação, oferecendo conforto e valor agregado a seus
serviços

> A SkyReach, conta com uma equipe especializada para
fornecimento de instalação, comissionamento e suporte do
pacote completo em qualquer região do Brasil

voltar

22. Produtos: SERVIÇOS DE VOZ E INTERNET ESPORTE &
LAZER
>
TV Via Satélite E&L

Serviços de Voz e Internet E&L

Serviços de Internet e telefonia que utilizam tecnologia VoIP
dedicadas a pequenas embarcações, podendo assim reduzir os
custos do sistema atual e oferecer maior comodidade à
tripulação

voltar

23. Produtos: OUTROS SERVIÇOS
> Nesta vertical apresentamos todo o portfólio de produtos da empresa aplicados a todos os segmentos
atendidos, seja no mar, em terra ou no ar

> Os produtos apresentados podem ser oferecidos separadamente ou integrados às outras soluções do nosso
portfólio.

> Todos produtos são oferecidos com características especiais de proteção, que se adequam aos mais diferentes
tipo de ambientes
Os outros serviços dividem-se em:
CFTV
Videoconferência
Inmarsat
Iridium
Radiocomunicadores e Antiestresse

voltar

24. Produtos: CFTV
CFTV

> Oferecemos soluções em CFTV para os segmentos industriais,
OFFShore, obras civis, etc

Videoconferência

> As soluções utilizam câmeras da maior fabricante de CFTV do
mundo, a Pelco (maiores informações acesse www.pelco.com)

Inmarsat

> Fornecemos soluções para ambientes Indoor e

Iridium

Outdoor com equipamentos como DVR, matriz, câmeras, keyboards,
encoders, cabeamento, etc

Radiocomunicadores e Anti-Stress

> As soluções oferecidas podem utilizar câmeras analógicas, digitais
ou soluções híbridas, dependendo do projeto

voltar

25. Produtos: VIDEOCONFERÊNCIA
CFTV
Videoconferência

> A SkyReach oferece também soluções de multimídia que reduzam
custos e agreguem valor às suas aplicações. O sistema de
Videoconferência propicia, entre outros, alguns benefícios como:

> Redução do custo financeiro e de tempo para realizações de
Inmarsat
Iridium
Radiocomunicadores e Anti-Stress

reuniões com diversos membros em qualquer parte do planeta
> Facilidade de instalação e operação
>	
  Em aplicações para o ambiente marítimo, a solução é ainda
mais importante, visto que proporciona à tripulação, não só falar,
como também,visualizar seus familiares

> Utilizamos como principal fornecer a Polycom, lider mundial em
equipamentos deste segmento

voltar

26. Produtos: SOLUÇÕES EM INMARSAT
A SkyReach possui parceria com o maior provedor de serviços satélite Inmarsat do
Brasil. Sendo assim, apresentamos abaixo alguns dos produtos que podemos oferecer:

CFTV
Videoconferência

> Inmarsat IsatPhone Pro: Telefone satelital com tecnologia de ponta, projetado para
atender a uma ampla gama de usuários

> Inmarsat Fleet Broadband: Serviço de comunicações marítimas a fornecer voz e
dados em banda larga simultâneamente

Inmarsat

> Inmarsat C: Sistema de comunicação capaz de transmitir mensagens para diferentes
endereços de e-mail, informando a identificação do terminal, latitude, longitude, data,
hora, direção e velocidade. Usado também em aplicações de GMDSS

Iridium

> Inmarsat BGAN: Rede Global em Banda Larga. Isto significa conectividade,
Radiocomunicadores e Anti-Stress

comunicação e confiabilidade através de equipamentos leves e compactos, além de
serem fáceis de configurar e usar

> Inmarsat D+: Sistema de comunicação capaz de transmitir mensagens recorrentes
informando a identificação do terminal, latitude, longitude, data, hora, direção e
velocidade, entre outras informações

Inmarsat IsatPhone Pro

Inmarsat Fleet Broadband

Inmarsat C

Inmarsat BGAN

Inmarsat D+

voltar

27. Produtos: SOLUÇÕES EM IRIDIUM
A SkyReach possui parceria com o maior provedor de serviços satélite Iridium do Brasil.
Sendo assim, apresentamos abaixo alguns dos produtos que podemos oferecer:

CFTV

> Iridium 9505A: Telefone satelital que funciona em todo o planeta

Videoconferência

> Iridium 9555: Telefone satelital que funciona em 100% do globo terrestre, com
qualidade e confiabilidade. Este é o mais moderno modelo de telefone portátil Iridium,
sendo 30% menor e 27% mais leve que o modelo anterior, o Iridium 9505A

Inmarsat

> Iridium OpenPort: Terminal satelital especificamente projetado para embarcações. É o

Iridium
Radiocomunicadores e Anti-Stress

único terminal da categoria que oferece cobertura pólo a pólo, em 100% do globo
terrestre
Telefonia: Permite o uso simultâneo de 3 linhas.
Dados em alta velocidade: Oferecido em faixas que variam de 9.6 kbps a 128 kbps, de
acordo com o pacote adquirido.
> Iridium Sailor SC4000: Telefone satelital completo, projetado especialmente para uso
em embarcações. É composto por três unidades: um telefone com base para fixação em
parede, uma antena externa, e um transceiver.

Iridium 9505A

Iridium 9555

Iridium OpenPort

Iridium Sailor SC4000
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28. Produtos: RADIOCOMUNICADORES E ANTIESTRESSE
Oferecemos também os mais variados tipos de Radicomunicadores
aplicados a embarcações de todos os portes. Entre os principais
tipos estão:

CFTV
Videoconferência

>	
  Radios MF/HF
Inmarsat

> Radios VHF

Iridium

> UAIS

Radiocomunicadores e Antiestresse

> Sistema GMDSS A1/A2/A3

UAIS

Rádio MF/HF

Rádio VHF

GMDSS

Projeto ANEXO V da Petrobras
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29. Projeto: Anexo V da Petrobras
A Skyreach possui toda a expertise necessária para o fornecimento e instalação de todos os equipamentos do
Anexo de Telecomunicações do contrato da Petrobras com os armadores a seu serviço
Possuímos técnicos e engenheiros com experiência nesse projeto, qualificados a oferecer todo o suporte
necessário
Fornecemos o projeto turn key, ou qualquer parte do conjunto separadamente
Entre os equipamentos que fazem parte do escopo estão:
Equipamentos de Radiofonia e Radiotelex

Transceptores para Sistema Trunking Digital APCO-25

Equipamentos DGNSS e SPI

Sistema de Gerenciamento de Frotas - SGF

Equipamentos de Comunicação Via Satélite

Sistema de Energia - Nobreak

Equipamentos de Videoconferência

Sistema de Monitoramento Remoto - Out of Band Management

Equipamentos para Sistema de CFTV

Sistema Inmarsat D+

Clientes

30. Principais Clientes

Serviços de Logística Internacional
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31. SERVIÇO DE LOGÍSTICA INTERNACIONAL
A SkyReach ainda possui a facilidade da entrega dos equipamentos de importação em qualquer porto ou
aeroporto no Brasil, através da nossa equipe de logística com base no Brasil e EUA, para lhe atender de
forma rápida e eficiente. Trabalhamos com cargas aéreas, marítimas e também expressas, dependendo da
necessidade e urgência do nosso cliente.
Dessa forma, oferecemos mais praticidade aos nossos clientes e agregamos valor ofercendo serviço portaa-porta

subir

Contatos
contato@skyreach.com.br - Informações Gerais
vendas@skyreach.com.br - Vendas

