
Teste e monitoramento para
operadores de streaming de vídeo

Em busca da experiência de
streaming perfeita.

Há cada vez mais dispositivos, aplicativos e conteúdos, 
tornando quase impossível manter-se atualizado com testes 
manuais e sem integrar todas as equipes de 
desenvolvimento, operações e qualidade.

Uma vez que o serviço está em produção, os testadores de 
qualidade devem se encarregar de encontrar todos os erros 
de desenvolvimento e aqueles que surgem após a produção. 
Isso supõe uma equipe muito grande e organizada, para não 
apenas encontrar os bugs, mas também resolvê-los. 

Após esta etapa, o departamento de entregas é responsável 
por garantir o bom funcionamento, pronto para implantação. 
Ele são desafiados quando o resultado não é o esperado e 
eles têm pouco tempo de reação. 

Finalmente, o departamento de operações deve antecipar 
problemas por meio de técnicas de manutenção proativa. 
Até o momento, não há ferramenta de monitoramento 
adequada ou informações disponíveis para resolver ou 
prevenir incidências.

A comunicação entre eles é fundamental para alcançar uma 
experiência de usuário ideal

O serviço de vídeo da operadora de telecomunicações 
deixou de ser a principal escolha dos usuários. Para 
recuperar essa posição, é necessário melhorar a 
satisfação do consumidor. Teste e monitoramento para 
operadores de streaming de vídeo automatiza os testes 
com o assessoramento de nossos técnicos desde o 
primeiro momento. Isso permite:

Todo o processo é acompanhado por um 
laboratório remoto de testes, o que 
permite eliminar custos de transporte e 
reduzir gargalos para cumprir os prazos 
estipulados. 

Resumindo, ajudamos os operadores a 
atingir suas metas de qualidade. 

Simplificar o trabalho de controle de qualidade 
economizando tempo. 

Detectar problemas com antecedência para que os 
gerentes de entrega possam adotar ações corretivas 
a tempo. 

Facilitar o trabalho de operações, pois monitora o 
serviço como o usuário final o está vendo. 

É paradoxal, mas no setor audiovisual, o que acontece 
no dispositivo do cliente não é ouvido nem visto. Se 
desconhece como é realmente a experiência do 
usuário.

Soluções e2e para testes e monitoramento em uma 
única visualização.
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Para mais informações
video_testing_lab@nttdata.com nttdata.com

Na NTT DATA temos a experiência
e consultoria para implantação
correta a automatização da
testagem. Integramos a metodologia
Agile e DevOps de uma maneira
conjunta e coordenada em
paralelo e em ambientes reais para
antecipar possíveis erros.
Nossa experiência em consultoria
tecnológica no setor de 
telecomunicações
simplifica e agiliza a integração do
produto, além de oferecer suporte
de implementação.

Automatize testes e controle de 
qualidade de dispositivos como 
decodificadores e Smart TVs. Veja, 
capture e analise tudo o que 
acontece: rastreamentos de rede, 
logs e KPI's de rendimento.

A qualidade real observada pelo robô 
é verificada em relação às 
informações de monitoramento de 
QoS/QoE para detectar as causas 
principais usando abordagens de 
machine learning.

Cobrimos todo o ciclo de vida, o que 
nos permite propor uma visão e2e 
única.

Pequeno e muito seguro. Fácil 
configuração e muito acessível.

Integração com ferramentas de teste 
do cliente.

Teste e monitore qualquer serviço, em 
qualquer dispositivo, em qualquer 
rede.

Evite a movimentação de técnicos: 
teste remoto em qualquer lugar do 
mundo.

Proporciona uma rápida evolução dos 
serviços e evita defeitos na produção.

Armazene cada teste e os analise para 
detectar a causa dos problemas e 
propor soluções de otimização. 

Serviço de consultoria permanente: 
não apenas fornecemos 
monitoramento, mas também 
soluções para problemas.

Processo de teste automatizado 
durante e após o processo de 
produção.

Consultoria baseada em ativos: na 
consultoria baseada em ativos, a 
verdadeira fonte de diferenciação é a 
propriedade intelectual comercializada 
nos produtos e nas tecnologias.

Como parte da NTT DATA, 
compartilhamos uma visão global para 
alcançar uma presença global na 
entrega de produtos e serviços.

Propomos um modelo de atendimento 
flexível e personalizado que atende de 
forma otimizada as necessidades do 
operador, atendendo seus requisitos e 
equipamentos em ambientes de 
desenvolvimento ágeis e eficientes.

Abordagem centrada no cliente que 
cobre todas as suas necessidades.

Video Testing
Robot

Video Testing
LAB

Asset Based
Consulting

Ele monitora a grande quantidade de 
dados que recebe, dando resultados em 
tempo real e armazenando evidências.

Painel de controle em tempo real com 
o controle de todos os seus testes.

Facilidade de localização e descoberta 
de erros graças à documentação 
completa.

Relatórios supervisionados pela nossa 
equipe de técnicos que o 
aconselharão a melhorar os testes.

Timestamp: Flens é baseado em um banco 
de dados de séries temporais. Assim, todas 
as medições de teste são conectadas a um 
timestamp universal que permite a 
verificação de dados cruzados com outros 
sistemas de monitoramento de QoS/QoE.

FLENS
El auténtico cerebro que
informa en tiempo real.

Integração de devops

O FLENS é uma solução AIOPS, um sistema de 
informação nativo em tempo real com IA que 
permite a tomada de decisão proativa e o 
gerenciamento abrangente de sistemas de 
informação, tecnologias e processos de negócios 
orientados por dados.

profissionais com experiência
em QA e Testagem

360º: renovação
do serviço. 

Testes automáticos
em produção. 

Subcontratação
de operação
de vídeo. 

Aplicação de operações de
inteligência artificial AIOps

Configuração
de um sistema de
monitoramento de

ponta a ponta.

Testes automáticos
durante o desenvolvimento. 

Adicione serviços
e conteúdo de terceiros. 

Adicione entradas
de terceiros. 


