
Guia rápido sobre WiFi 

O Guia Rápido da Propriedade é um recurso disponível para cada hotel, destacando suas capacidades de 
internet, estrutura de preços e suporte. Este guia ajudará a garantir que as necessidades de WiFi para cada 
reunião sejam atentamente planejadas com antecedência, a fim de permitir uma execução perfeita. 

DESTAQUES DA REDE 

A rede sem fio instalada suporta 
até 1.000 dispositivos. 

A capacidade adicional está disponível mediante 
solicitação com antecedência.  

A Rede de Reuniões é isolada das redes Públicas e 
dos Quartos de Hóspedes.  

Os Pacotes de Largura de Banda foram criados 
para garantir que cada usuário tenha a mesma 
experiência e não podem ser influenciados por 
outros grupos da rede. 

PORTAL/PÁGINA DE LOGIN 

O acesso à Internet é fornecido por meio de uma 
Página web do Portal Cativo-senha. 

A página do portal pode ser ignorada e isso deve 
ser discutido com o hotel. 

LARGURA DE BANDA 

A largura de banda disponível no Espaço de 
Reuniões é até +100 mbps. 

A largura de banda adicional requer solicitação com 
antecedência e pode ter encargos extras.

QUALIFICANDO O ACESSO WIFI BÁSICO 

Pergunta 
Para oferecer preços do WiFi Básico 

sem pesquisas adicionais: 

Quantas pessoas (ou dispositivos, se 
conhecidos)? 

Deve ser menor ou igual a 100 

O grupo usará a Internet para mais objetivos além 
da navegação geral e e-mail simples? 

A resposta deve ser NÃO 

As conexões a cabo serão necessárias? A resposta deve ser NÃO 

A Internet é crítica para o sucesso da reunião? A resposta deve ser NÃO 

TECNOLOGIA 

 Endereços IP públicos

 VLANs personalizadas (secas, se
necessário)

 Segurança personalizada

 Nomes das redes sem fio personalizadas

 Gráficos da página de portal personalizados

 Serviços de gerenciamento de conteúdo

 Sistema de resposta ao público

 Transmissão de conteúdo e serviços de
Webcasting

SUPORTE 

O suporte técnico no local é fornecido pela Docomo 
Intertouch.

A rede é gerenciada e monitorada 24x7x365 pelo 
Provedor de Rede do Hotel. 

O que acontecerá se eu quiser trazer a minha 
própria rede? 

Trabalhe com o técnico no local.



JW Marriott Rio De Janeiro Grade de WiFi 

REUNIÕES COM 1 A 100 PARTICIPANTES 

Número de 
participantes 

(largura de banda 
estimada) 

Uso diário da Internet sem fio 

SUPERIOR SIMPLES 

Transmissão de mídia, aplicativos móveis 
ricos em mídia e downloads de arquivos 

grandes 
E-mail e navegação simples na web

<25 
$50/pessoa 
(até 8 Mbps) 

$35/pessoa 
(até 3 Mbps) 

26–50 
$50/pessoa 

(até 12 Mbps) 
$35/pessoa 
(até 5 Mbps) 

51-100
$50/pessoa 

(até 22 Mbps) 
$35/pessoa 
(até 8 Mbps) 

101+ 
Ficaremos satisfeitos em avaliar suas reuniões de grande porte para desenvolver 

uma solução personalizada. 

 Os intervalos da largura de banda referem-se ao grupo todo e não por pessoa

 Todos os preços são exclusivos da Taxa de Serviço

 O acesso com cabo é cobrado separadamente

www.marriott.com/riomc   +55 21 25456525

REUNIÕES COM MAIS DE 101 PARTICIPANTES 

A largura de banda é vendida como um bloco específico para um grupo compartilhar e será fornecida para 
usuários ilimitados por um preço único. O aluguel de equipamentos extras será adicionado conforme a mão de 
obra extra for adicionada e necessária para as conexões a cabo. Taxas adicionais podem ser aplicadas para 
equipamentos, mão de obra e conexões a cabo. 

Glossário de termos 

Dúvidas frequentes dos clientes 

Para perguntas adicionais, assistência ou personalização extra do seu Serviço de Internet,  
contate Camila Ferrol 55.21.998037447 Sales Manager /  Carlos Eduardo Barbosa 55.21.997815621 IT 
Manager. 

INFORMAÇÕES DE CONTATO 

http://issuu.com/globalopsteam/docs/glossary_of_terms.docx
http://issuu.com/globalopsteam/docs/customerfaqs

