
Quem somos.........

QSOwireless  Brasil,  a  primeira  operadora  de 
telecomunicações totalmente sem fio através do padrão IEEE 
802.11x,  Wi-Fi,  para transmissão de dados entre  os pontos, 
telefonia  de  VoiP,  transmissão  de  imagens  em  tempo  real, 
mobilidade,  portabilidade,  monitoramento  de  segurança, 
Intranet,  Extranet,  Terminais  de  cartões  de  credito  e  debito, 
Automação Comercial,  Controle  de Acesso,  Reconhecimento 
Facial entre outros aplicativos.
 

Não utilizamos nenhum meio físico de comunicação, como 
linhas telefônicas, fibras ópticas e outros, estamos implantando 
uma rede totalmente nova e sem fio, uma rede limpa e pura, 
onde cada usuário terá a sua pista própria para trafegar, sem 
compartilhar, sem dividir.
 

O  projeto  QSOwireless  é  único  e  revolucionário,  pois 
derruba qualquer conceito até hoje implantado.
 

Os Comparativos.....

As  tecnologias  atuais  não  permitem agilidade,  praticidade  e 
rapidez  em  suas  instalações  apos  a  sua  contratação,  em 
comparação com a tecnologia QSOwireless.

Daremos alguns exemplos:



1.  o  usuário  contrata  os  serviços  de  Internet  da  Vivo,  Oi, 
Claro,  Tim,  Speedy  ou  Virtua,  apos  a  solicitação  e  a 
verificação se o serviço esta disponível na região e na central 
da operadora, o usuário aguardara no mínimo 07 (sete) dias 
ate  a  visita  de  um  técnico   para  realizar  a  instalação, 
configuração e habilitação do modem e do micro do cliente.

2.  o usuário que contratar os serviços de Internet da QSO, 
terá  01  (uma)  única  alternativa,  entrara  no  site  indicado 
através de seu próprio equipamento, Computador, Notebook, 
Netbook,  Tablet,  Smartphone  ou  outro,  que  possua  a 
tecnologia  Wi-Fi  integrada  neles,  colocará  o  numero  do 
MacAddress  no  cadastro  e  pagará.  Pronto  em  apenas  5 
minutos estará conectado e pronto para usufruir do serviço 
pelo período de 30 dias. Todos os serviços são Pré-Pagos.

Os Benefícios.......

A  agilidade,  praticidade,  mobilidade  que  a  tecnologia  QSO 
permite, contra as demais que o usuário fica engessado.  .

Os Preços......

O usuário paga hoje pelas outras Internet um valor mensal pré 
estabelecido fixo independente de seu uso,  em torno de R$ 
125,00,  a  diretoria  da  QSO  achou  por  bem  modificar  esta 
pratica, e determinou a forma Pré-paga, pelo valor de R$ 30,00, 
o device WI-Fi fica por conta do cliente.


