
Inteligência na Gestão do Cabeamento. 

O Cwlan Innsaei desenvolvido para organizar e trazer 
inteligência para operação do cabeamento.  



      
   Não importa o quanto difícil e complicado seja o 
local que deva ir, o sistema de GPS de seu carro ou 
celular vai levá-lo ao seu destino. Mostra todas as 
ruas, avenidas, cruzamentos e conversões que terá 
de passar antes de chegar.  
 Por outro lado, você ainda caminha pela sua 
estrutura de cabeamento por intuição e experiência 
adquirida. Por tentativa e erro, perguntando à ter-
ceiros e até utilizando informações desatualizadas 
você pode chegar lá, mas a que custo? 

Inteligência na Gestão do Cabeamento. 

O CWLan Innsaei é a solução definitiva para controlar, proteger 

e ter total controle sobre  a operação do seu cabeamento.   

 “Toda estrutura de cabeamento é projetada para atender as necessidades 
dos usuários por 10 anos no mínimo, mas isso tudo é perdido pela falta 
de uma plataforma de gestão especializada e independente.”–(Luiz Fer-
nando da Rocha)  

Simplicidade + Criatividade = Informação em suas mãos 

O CWLan Innsaei combina simplicidade na utilização com 
a criatividade de poderosos algoritmos de análise e captação 
de informação. O resultado é a informação na palma de suas mãos, 
uma plataforma em constante inovação, para você e sua equipe 
sempre saberem:  

• Onde os dispositivos IP’s e elementos do cabeamento 
estão localizados e conectados. 

• Qual é a real disponibilidade da infraestrutura.  
• Como os elementos, passivos e ativos, es-

tão conectados. 
• Quais são os pontos passiveis de verificação ou inter-

venção em uma ocorrência 
• Além de realizar auditoria e registrar logs, em tempo 

real, de todas as movimentações que acontecem na es-
trutura.  



Alguns Benefícios do CWLan Innsaei: 

Garantia na Continuidade e redução de cus-
tos: Detectar automaticamente conexões exis-
tentes e entrada de novas é o ponto forte do 
CWLan Innsaei. Você poderá  detectar diver-
gências, movimentações, sua localização e en-
viar instruções detalhadas para equipes de ma-
nutenção. Contribuindo assim, para redução 
do tempo de recuperação dos links e serviços 
que neles trafegam, consequentemente, redu-
zindo os custos operacionais. 

Melhora a Segurança da rede: Sua rede pode 
estar protegida contra vírus, hackers e amea-
ças externas, mas e as ameaças físicas? O 
CWLan Innsaei permite estender a politica de 
segurança para a camada física da rede. De-
tectando o exato local e os caminhos da cone-
xão e onde a violação está ocorrendo. 

Devido a falta de controle e processo 
automatizado do cabeamento sua em-
presa está perdendo: 

Conformidade Regulatória: O CWLan Innsaei 
está em conformidade com exigências regula-
tórias como a Sarbanes-Oxley, ITIL, ANSI/TIA/
EIA-606-B - , ITIL - IT Infrastructure Library e  
ISO/IEC 20000—IT Service Management. 

“(...) 40% dos funcionários mudam de lugar uma vez por ano” - (Real Decisions)  

Controle Total da Disponibilidade e Configu-
ração: Com a certeza de que todas as modifi-
cações e intervenções estão sendo monitora-
das e a cada evento sendo registrado, o ges-
tor  passa a ter total controle da ocupação e 
dinâmica de sua infraestrutura física. Elimi-
nando o ponto cego da gestão da rede, a ca-
mada física. 

Inteligência na Gestão do Cabeamento. 



Recursos e Facilidades: 

32% do tempo de atendimento é perdido na busca de informações sobre a conexão 

Inteligência na Gestão do Cabeamento. 

Com pontentes algoritimos de busca e descoberta de IP e 

mudanças das conexões o CWLan cria um mapa real e 

visual de toda a rede que é atualizado conforme a 

programação do gestor e em tempo real: desde o nível 

do prédio e do piso, até o nível do gabinete, rack, 

dispositivo e porta. O mapa inclui localização do 

dispositivo, endereço IP e MAC, nome e tipo de host, 

switches e portas. 

Uma visão completa e em tempo real de toda a infraestrutura de rede 

Monitoramento de alertas 

O Cwlan monitora continuamente a 

rede, incluindo todas as conexões 

físicas e dispositivos IP’S; enviando 

alarmes proativos sobre quaisquer 

desvios de limite ou 

comprometimento de regras pré-

definidas. 



Recursos e Facilidades: 

16% das portas utilizadas nas conexões, estão conectadas, mas sem 
função. 

Inteligência na Gestão do Cabeamento. 

Monitoramento de Ordens de 
serviços automatizadas 

O CWLan gera ordens de serviço com  

instruções de orientação para que os 

técnicos possam chegar ao lugar certo em 

tempo mínimo e atualizar, 

automaticamente, após a conclusão com 

O CWlan verifica a utilização de equipamentos, como 

switches e dispositivos IP’S, para que os gerentes possam 

garantir que todas as portas dos equipamentos sejam 

utilizadas antes de investir em equipamentos caros 

adicionais. 

Utilização de portas e equipamentos 

O recurso “Controle de Divergencias” gera alertas em caso 

de tentativa de conexão/desconexão não autorizada nas 

portas e pontos de conexão. Além disso, identifica 

mudanças na configuração do numero de portas dos 

ativos de TI, como servidores e switches. O CWLan 

também complementa as soluções de segurança de 

aplicativos, fornecendo a localização física dos dispositivos 

e, se proramado, pode manter conexões não utilizadas 

bloqueadas. Ajudando as equipes de TI a se concentrarem 

rapidamente nas ameaças de segurança. 

Segurança da rede aprimorada 



Recursos e Facilidades: 

Inteligência na Gestão do Cabeamento. 

O CWlan gera relatórios detalhados, 

estatisticos, alertas e notificações de acordo 

com regras pré-definidas, fornecendo 

informações vitais sobre uma ampla gama 

de variáveis de rede, como utilização de 

switch, conectividade, ordens de serviço e 

muito mais. 

Informações Detalhadas e estatisticas. 

O CWLan integra-se perfeitamente 

com aplicativos externos, como 

sistemas de gerenciamento predial, 

sistemas de TI e sistemas de Service 

Desk, usando um SDK de fácil 

implementação. 

Forte integração com aplicativos externos 



Sobre a Cableware Innsaei (soluções Inteligentes ): 

Inteligência na Gestão do Cabeamento. 

 A CWTech é  fornecedora líder de soluções 

de gerenciamento automatizado de 

infraestrutura.  

 

 A plataforma Cableware Innsaei permite 

que as empresas executem atividades diárias de 

ligadas a infraestrutura física da rede de TI e a 

escalem facilmente, fornecendo uma solução 

abrangente para data center, infraestrutura de 

rede de TI e gerentes de TI, reunindo todos os 

componentes em uma única interface.  

 

 Nosso produto Cableware Innsaei fornece e 

aprimora a segurança e a utilização da rede para 

data centers, salas de comunicação e ambientes 

de espaço de trabalho.  

 

 Nossas soluções ajudam as empresas a 

planejar e provisionar, monitorar e solucionar 

problemas de suas redes de comunicação, 

maximizando a utilização, confiabilidade e 

segurança física, minimizando o tempo de 

inatividade não planejado. As solução Cableware 

Innsaei da CWTech  é  implantada em todo o 

Brasil, em uma ampla variedade de organizações, 

incluindo: data centers, empresas, corporações, 

agências governamentais, instituições financeiras, 

autoridades aeroportuárias, instituições de saúde 

e instituições de ensino 

" A gestão de ativos é o grande objetivo 

deste Projeto. Possibilitar o conhecimento 

e controle da infraestrutura instalada, 

propiciando velocidade na solução de pro-

blemas e no provisionamento de recursos 

de rede aos nossos usuários, gerando sa-

tisfação do nosso cliente juntamente com 

economia de recursos financeiros ao Ór-

gão."  

Agilidade e velocidade  

Comentários de Cliente 

O CWLan system estabelece processo de 

operação, onde os profissionais conse-

guem identificar os problemas com maior 

facilidade e oferecer soluções rapidamen-

te. Outro fator importante é a abrangên-

cia da solução para rede de dados e inte-

gração com sistema de Atendimento ao 

usuário, fornecendo informações precisas 

para os técnicos de campo  

Informação Precisa e de fácil cesso 


