TEKELEC SELECIONA A TEL-NT PARA SUPORTE ÀS
SUAS OPERAÇÕES NO BRASIL E NA AMÉRICA LATINA
VVALINHOS, Brasil--(BUSINESS WIRE)--TEL-NT, uma subsidiária da Telmar Network Technology,
anunciou sua relação estratégica com a Tekelec para fornecer a reparação de vários fornecedores,
gerenciamento de ativos e serviços de logística no Brasil e outros países da América Latina.
TEL-NT gerenciará todos os reparos de equipamentos de redes de próxima geração do Tekelec
localizada no Brasil e outros países em suas instalações de reparação de classe mundial em Valinhos,
Brasil. Além disso, a TEL-NT irá fornecer gerenciamento de ativos para a engrenagem sinalização highend da Tekelec para suas redes no Brasil e outros países da América Latina no seu local de Valinhos.
“Estamos muito felizes que Tekelec foi escolhida a TEL-NT para gerenciar sua reparação, gerenciamento
de ativos e serviços de logística para o mercado brasileiro e redes adicionais na América Latina,” disse
Steven Pickett, Presidente e CEO da TEL-NT. “nós será capazes de fornecer eﬁciência de custo e
entrega adicional com aos clientes a mesma Tekelec serviço de alta qualidade têm vindo a esperar.”
O Brasil é o maior mercado da Tekelec na América Latina, com importantes clientes como Claro, Nextel,
Oi e TIM. Várias Operadoras de grande porte implementaram os Sistemas da Tekelec de Gerenciamento
de Sessões, Mobile Messaging, Gerenciamento de Performance, Soluções de Portabilidade Numérica
e Camiant Policy Management.
“Nós examinamos continuamente os meios mais rápidos e eﬁcientes para suportar as necessidades
dos nossos clientes,” disse Dave Rice, Vice-Presidente Senior de Operações da Tekelec. “A TEL-NT
nos ajuda na manutenção dos serviços da crescente base instalada, com profunda experiência nos
produtos, atendimento on-site e rápida resposta em toda a região.”
Além de a Tel-NT prover estes serviços no Brasil e na Região da América Latina, a Telmar também
fornece serviços de reparo para a Tekelec em Manesar, India. Nas suas instalações de reparo e testes,
a Telmar foi a primeira empresa independente de reparo da India a adquirir a certiﬁcação de qualidade
TL9000.
Para saber mais sobre as Soluções e Serviços da Tel-NT, visite nosso Estande C19 na Futurecom 2010,
de 25 a 28 de Outubro em São Paulo, Brasil.
Sobre a TEL-NT
A TEL-NT, uma subsidiária da Telmar Network Technology, fornece soluções abrangentes que mantêm
e sustentam a vida útil de equipamentos de rede críticos através do reparo em âmbito de rede de
multiplos fabricantes (multi-vendor), além do gerenciamento de sobressalentes (SPM) e extensão de
vida útil de hardware e várias soluções de serviços proﬁssionais. A empresa é comprometida em manter
os mais altos padrões de qualidade em seu produtos e serviços prestados aos seus diversos clientes na
América Latina. Para informações adicionais sobre a TEL-NT, visite http://www.tel-nt.com.br Contact:
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