Hughes é nomeada ‘Top Performer’ em 2019, segundo relatório
Plataforma FeaturedCustomers reconheceu a satisfação do cliente com a
solução HughesON Managed SD-WAN
São Paulo, abril de 2019 – A Hughes Network Systems, LLC (Hughes),
fornecedora líder de serviços de rede gerenciada sob sua marca HughesON™,
foi nomeada Top Performer na categoria SD-WAN do Winter 2019 Customer
Success Report, publicado pela FeaturedCustomers.

Principal referência de plataforma de serviços para clientes B2B do mundo, a
FeaturedCustomers influencia as decisões de aquisição de milhares de
compradores B2B – de companhias da Fortune 500 a pequenas e médias
empresas. O reconhecimento de Top Performer para a Hughes é baseado em
estudos de casos de clientes autenticados, depoimentos e análises da solução
HughesON Managed SD-WAN da empresa, que oferece segurança e melhora
consideravelmente o desempenho das aplicações e a experiência do usuário
final.
“Esse reconhecimento é particularmente significativo para a Hughes, uma vez
que se baseia exclusivamente no feedback positivo de nossos clientes
corporativos”, diz Jeff Bradbury, diretor sênior da Hughes. “A Hughes está
empenhada em ser um verdadeiro parceiro de negócios para nossos clientes,
fornecendo-lhes

soluções

tecnológicas

inovadoras

e

atendimento

personalizado.”
Testemunhos dos clientes da Hughes – Jack in the Box, M & T Bank e Total Wine
– contribuíram para o ranking Top Performer da empresa, que também considera
os cases de sucesso do cliente, a presença na mídia social, o tráfego na web e
as tendências de pesquisa.

Os clientes reconhecem a Hughes, que supervisiona quase meio milhão de sites
corporativos, como um provedor de serviços gerenciados com presença
significativa no mercado. Líder em SD-WAN gerenciada para clientes em setores
como varejo, restaurante e hotelaria, a Hughes gerencia mais de 30 mil sites SDWAN implantados, incluindo redes de clientes individuais que abrangem até
3.500 sites.
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Sobre a Hughes Network Systems
Hughes Network Systems, LLC (HUGHES) é a líder global em tecnologia de
banda larga via satélite e soluções residenciais e corporativas. Seu serviço de
internet de alta velocidade via satélite é a HughesNet®, a maior rede satelital do
mundo, com mais de 1,3 milhão de clientes residenciais e corporativos nas
Américas do Norte e do Sul. Para grandes empresas e governos, a empresa
oferece a solução de serviços de gerenciamento de redes HughesON®, que
proveem soluções de conectividade completas com um mix optimizado de
tecnologias terrestres e satelitais. O sistema JUPITER™ é a plataforma HTS
mais utilizada do mundo, operando com mais de 20 satélites por provedores,
entregando um vasto serviço de banda larga, mobilidade e aplicações de
backhaul para celulares. Até o momento, a Hughes entregou mais de 7 milhões
de terminais de todos os tipos para consumidores em mais de cem países,
representando cerca de 50% do market share, e sua tecnologia está possibilitado
o uso serviços de banda larga para aeronaves em todo o mundo. Localizada
perto da cidade de Washington, D.C., em Germantown, Maryland, EUA, a
Hughes opera escritórios de venda e suporte no mundo todo e é uma companhia
subsidiária da EchoStar Corporation (NASDAQ: SATS), provedora premium
global de operações de satélite. Para mais informações sobre a Hughes, visite a
página http://www.hughes.com.br.
Sobre a Echostar
A EchoStar Corporation (NASDAQ: SATS) é um provedor global premium de
soluções de comunicação via satélite. Localizada em Englewood, no Colorado,
e fazendo negócios em todo o mundo, a EchoStar é pioneira em tecnologias de

comunicação seguras por meio dos
segmentos de negócio Hughes Network Systems e EchoStar Satellite Services.
Para mais informações, visite http://www.echostar.com.

