
Ello é sobre conectar a comunidade marítima.
Por muito tempo, pessoas a bordo foram 
forçadas a se conformar com baixas velocidades 
e custos estratosféricos de empresas 
estrangeiras. 

Ello foi desenhada desde o início 
especificamente para o mercado marítimo 
brasileiro  por profissionais brasileiros com paixão 
pelo mar.

Desde a rede de suporte técnico nacional até o 
centro de gerencia de rede no Rio de Janeiro, 
passando pelo licenciamentos das estações 
embarcadas e homologação ANATEL, Ello é a 
primeira solução que atende a todos os requisitos 
legais e fiscais Brasileiros.

V zello

03486-17-10460

Agencia Nacional de Telecomunicações

Uma arquitetura moderna, aonde o modem controla a antena de forma 
integrada, Ello não utiliza Controlador de Antena (ACU), reduzindo ponto 
de falha e automatizando a ativação do sistema. Basta montar a antena 
no pedestal, conectar os cabos e ligar. Em menos de 5 minutos após 
instalado você estará  conectado a Internet!

Mas a velocidade não fica só na instalação e ativação. Nosso foco é a 
satisfação do usuário e por isso desenvolvemos Velloz! Um sistema de 
aceleração e otimização do link satélite que aumenta a performance do 
sistema entre 20% e 200%*.

Velloz executa diversos processos, tais como  aceleração TCP/IP, web-
caching, de-duplicação de dados, QoS Inteligente Adaptativo, e ainda 
gerencia o acesso a conteúdo, gerando relatórios de utilização de 
banda por usuário, aplicação ou serviço, deixando a vida dos 
profissionais de TI das Empresas de Navegação muito mais simples.

Diga Olá para Ello!

 

Telecomunicação Marítima
Via Satélite de Alta Performance.



Pequena no tamanho, grande em capacidade!
Nós miniaturizamos tudo, inclusive os custos. Ello 60 oferece 
todas as características que você precisa em um sistema 
pequeno, reduzindo os custos de conectividade no mar.

A conexão mais simples dos 7 mares
Tudo foi pensado para ser simples e fácil. Desde a instalação 
e ativação, a área de cobertura que você precisa e os planos 
detalhados em uma fatura clara, sem surpresas.

Melhor desempenho através da melhor tecnologia.
Apesar de simples, Ello traz o que há de mais moderno em 
tecnologia de telecomunicação via satélite e um sistema 
mecatrônico sólido e de  grande durabilidade.

Criada para velocidade.
Conexões remotas não devem ser lentas.
Diga olá para Velloz!

Monitoramento e controle
O Cliente Ello tem acesso ao Portal de Serviços SNMS, com 
informação em tempo real sobre a posição, o aproamento, e a 
velocidade da embarcação, status do sistema Ello,  trafego IP, 
dentre outras informações. 
As informações são mantidas em logs e o cliente pode 
pesquisar e acessar o período que desejar, diretamente sobre 
o mapa ou sobre a imagem do satélite.

Ello - Seu link com o mundo!

https://snms.mareste.net

Distribuidor exclusivo:

Mareste Equip. e Serv. de Telecom. Ltda.
Rua Leandro Martins, 22 sala 905 - Centro
Rio de Janeiro - 20080-070
Tel. 021 3549 0249

  -  info@mareste.com.brwww.mareste.com.br

Contato

Operando com o satélite Telstar 19, localizado na posição
63W, ELLO está disponível para todas as embarcações
do Brasil. 

A área de cobertura de serviço ELLO continua se expandir
graças ao nosso acordo global com a maior operadora
de satélites do mundo. 

Se a sua rota ainda não está coberta por ELLO, entre em
contato e saiba mais sobre o nosso plano de expansão.

Ello 60
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