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A decisão entre o 5G SA (5G puro) ou NSA é apenas uma das 
variáveis a ser considerada ao criar um plano de implementação 
do 5G. Integração de elementos de rede e edge computing, 
configurações de rede fronthaul e backhaul são considerações 

A solução de orquestração de workflow 
digital da KPMG ajuda os provedores de 
serviços de rede e de  telecomunicações a 
acompanhar os planos de implantação de 
rede móvel 5G para os diferentes cenários, 
além de auxiliar na implementação ou 
atualização de sites.

adicionais. Estratégias de colocação de small-cells, 
implementação de MIMO massivo, e alocação de 
espectro tornam cada instalação 5G NR única. Este novo 
nível de customização requer soluções escalonáveis, 
precisas e eficientes para suportar os diferentes modelos 
de implantação de rede.

A solução de workflow digital da KPMG conecta uma 
série de etapas interligadas para todo o processo de 
implementação de 5G NR de maneira automatizada, para 
oferecer mais eficiência, visibilidade e consistência.
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Ser especialista
transforma negócios.

Monitoramento de 
implantação de 5GNR em 
tempo real com melhor controle 
de fornecedores em todo país, 
maior eficiência e consistência.

Automação de workflow pela 
simplificação e orquestração de 
processos com integração de dados 
de ferramentas diferentes e redução 
de tarifas de BackOffice.

Fonte única de verdade 
dentro da organização para 
status de implantação de rede, 
implementada em diferentes 
regiões do país.
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