
 

  

Confie no Futuro 
Uma Rede. Qualquer Nuvem. 
Todos os Softwares.  

Visão Geral Corporativa 
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CONSTRUINDO O FUTURO DAS REDES COM UM SOFTWARE 
NATIVO COMO FUNCIONA EM QUALQUER NUVEM E 
TRANSFORMA A MANEIRA QUE O MUNDO SE CONECTA. 

 

 

 

 

 

 

ACELERANDO A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E DE REDE  
Especialista comprovada em transformação de rede, a Mavenir ajuda os CSPs a transformar a economia de rede, 
adotando tecnologias e modelos de negócios disruptivos e inovadores, proporcionando agilidade, flexibilidade e 
velocidade de serviço e impulsionando a evolução do NFV para alcançar a economia em escala web. As arquiteturas 
nativas em nuvem e em escala web da Mavenir promovem novos modelos de serviço, interfaces abertas e inovação 
rápida em toda a rede. 

A Mavenir oferece soluções de software nativas em nuvem totalmente virtualizadas em todas as camadas da pilha de 
rede móvel, trazendo tecnologias de nuvem para a telecomunicação. 

A Mavenir está construindo o futuro das redes, focando na visão de uma única rede automatizada baseada em software 
que é executada em qualquer nuvem. Como parceira confiável para clientes em todo o mundo, a Mavenir está 
transformando a forma como o mundo se conecta — realizando novos serviços e a promessa do 5G. 

Confie no Futuro 
Uma Rede. Qualquer nuvem. Todos os softwares. 
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#1 
PROVEDOR DE 
MENSAGENS 

#1 NFV/IMS  
FORNECEDOR DE 
MARKET SHARE 

 

 

4 Bilhões  
DE ASSINANTES SUPORTADOS 

GLOBALMENTE 

 

250 CLIENTES GLOBAIS 

DE OPERADORAS TELEFÔNICAS 

QG com sede 
nos EUA 

 

17 do Top 20  
OPERADORES GLOBALMENTE 

Quadro Global 
5000 FUNCIONÁRIOS 

60% P&D / INOVAÇÃO 
RECEITA DE >US$500 MILHÕES 

RELACIONAMENTO MÉDIO  
COM O CLIENTE 

de mais de 12 anos 

 

MAVENIR EM RESUMO 
 

RECONHECIDA PELOS MELHORES EM TODO O PORTFÓLIO DE SOLUÇÕES 

Mensagens legadas 

1a Mensagem SMS Enviada (1992) 

VoLTE 

1a A implantar comercialmente 
o VoLTE (Metro PCS - 2012) 

1o VoLTE virtualizado  
(TMO – 2014) 

vEPC 

1a Implantação Comercial   vEPC  
(Brocade) 

VoWiFi 

1a a implantar comercialmente 
o IMS-Based VoWiFi 
(TMO – 2011) 

1o VoWiFi virtualizado  
(TMO – 2015) 

 

OpenRAN 

1a Implantação de 
OpenRAN containerizado 
(Turkce ll  –2020) 

RCS 

1a mensagens IP 
convergentes (AT&T – 2012) 

1a implantação comercial    
de RCSe (DTAG) 

1a Implantação Comercial  
de RCS5 (Metro PCS – 2012) 

1o RCS Virtualizado  
(TMO – 2015)  

Mais de 550 
patentes  
E APLICAÇÕES 
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Modernize funções principais com o MAVcore – Alcance opções de aceleração de serviços e implantação 
flexível, ao mesmo tempo em que aumenta as oportunidades de receita e reduz os custos operacionais com 
arquitetura nativa em nuvem usando inteligência artificial (IA).  

Voz & Vídeo | Núcleo de pacotes convergentes | Sistema multimídia de mensagens  
IP (IMS) e controle de conectividade 

Implante infraestrutura econômica, inovadora e ágil com o MAVair – Habilite a automação de rede 
móvel e a agilidade em escala web com soluções 2G/3G/4G/5G, soluções completas, totalmente 
virtualizadas e baseadas em software.   

Open vRAN | Computação de borda multi-acesso (MEC) 

Desenvolva novas fontes de receita e proteja os ativos existentes com o MAVapps– Lance  
novos serviços, rentabilize ativos já implantados e realize a defesa contra ameaças e fraudes com 
serviços virtualizados.   

Habilitação Digital | Segurança Aprimorada | Mobile Enterprise  | Multi-ID 

Implante redes privadas personalizadas e garanta a segurança com o MAVedge – Habilite redes 
privadas seguras distribuídas no limite e alimente um mercado digital.   

      Redes Privadas | CBRS | OnGo 

Modernize as comunicações de negócios com a MAVbiz – Forneça interações omnichannel 
com comunicações nativas de negócios móveis.   

Comunicações unificadas e Colaboração | Mensagens Empresariais| Centro de Contato 

Habilite a implantação perfeita de nuvem com MAVscale – Habilite implantações em 
nuvem perfeitas e impulsione a entrega rápida de novos serviços, ao mesmo tempo em 
que melhora a automação com IA & analytics integrados. 

      Plataforma em escala web | IA & Analytics   

TECNOLOGIA DISRUPTIVA QUE ACELERA O 
MERCADO DE TELECOMUNICAÇÃO EM EVOLUÇÃO  

 

Implantações de IA de ponta  
que processam bilhões de 
registros diários   

Soluções de software 
totalmente virtualizadas, 
prontas para 5G e  
nativas em nuvem 

Líder em iniciativas 
OPEN-RAN em todo  
o mundo 

#1 Fornecedor NFV/IMS 
em participação de 
mercado 

Maior fornecedor de 
serviços de comunicação 
para operadoras 
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POR QUE ESCOLHER A MAVENIR 
INOVADORA E LÍDER 

 A Mavenir aproveita a experiência em virtualização, automação e cloudificação para  
fornecer soluções para redes da próxima geração. A Mavenir suporta a interoperabilidade com todos  

os principais produtos e fornecedores. 

OPERADORAS GLOBAIS SÃO CLIENTES DA MAVENIR 
A base de clientes da Mavenir de mais de 250 CSPs globais inclui: 

PARA MAIS  INFORMAÇÕES SOBRE AS SOLUÇÕES  DA MAVENIR,  VISITE WWW.MAVENIR.COM 


