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Segurança, rapidez e comodidade 
GPRS da Optimus com novas funcionalidades  
 
 
A Optimus disponibiliza um serviço às grandes empresas e instituições portuguesas 

que lhes permite o acesso remoto seguro à sua Rede Local / Intranet corporativa 

através da tecnologia GPRS da Optimus que, actualmente, abrange todo o território 

nacional. 

 

Desta forma, estejam onde estiverem, os colaboradores poderão, a qualquer momento 

e com total segurança, consultar e enviar mensagens electrónicas, marcar reuniões, 

aceder a documentos, folhas de cálculo e bases de dados partilhadas por outros 

colaboradores da organização ou até aceder ao servidor de fax do escritório. 

 

A par com a conveniência e rapidez características do GPRS, este serviço oferece 

total garantia de segurança, uma vez que o acesso apenas é permitido a utilizadores 

autenticados por certificado digital, tornando a Optimus o único operador nacional e 

um dos primeiros a nível internacional a disponibilizar este serviço com autenticação 

robusta de utilizadores.  

 

Desta forma, os clientes da Optimus passam a ter acesso a todos os Sistemas de 

Informação que suportam o desempenho das suas funções onde quer que estejam. 

 

 

Sobre o GPRS 

 

A tecnologia GPRS consiste num sistema de transmissão de dados concebido para 

comunicações em redes GSM. Ao desdobrar a transmissão de voz e dados em 

diferentes canais, o GPRS possibilita, por um lado, uma maior velocidade de 

transmissão de dados e, por outro, a realização de uma sessão de dados em 

simultâneo com uma chamada de voz.  

 



Esta tecnologia permite que as comunicações de dados nas redes móveis se 

processem de uma forma mais optimizada, em particular para serviços tipo Internet, 

Intranet e Extranet.  

 

O serviço GPRS da Optimus permite ainda a facturação baseada em volume de dados 

transaccionados, o que significa que o cliente é taxado apenas quando existe envio ou 

recepção de informação. 

 


