Hughes apoia a Go2neXt no Sertões 2019
Empresa fornecerá internet para o carro da equipe da integradora e também para
o data center móvel que acompanha o rally
São Paulo, agosto de 2019 – A Hughes do Brasil, uma subsidiária da Hughes
Network Systems LCC (HUGHES), líder mundial em redes e serviços de internet
banda larga via satélite, apoia a equipe da Go2neXt, empresa brasileira de
integração e construção de ambientes de computação em nuvem, no Sertões 2019.
O evento é uma das principais competições de rally no Brasil, que partirá de Campo
Grande (MS) neste sábado (24) rumo a Aquiraz (CE), aonde chegará em 1.º de
setembro.

A empresa fornecerá internet banda larga via satélite, nas principais paradas, para
o caminhão TechTruck2Go – um data center de 15 metros de comprimento que
funciona como servidor, roteador –, que acompanha as equipes no trajeto da
competição. O TechTruck2Go, que também pertence à Go2neXt, vai gerenciar a
internet para garantir conectividade para a equipe. Isso permite, por exemplo, que
pilotos consigam receber os itinerários das corridas com antecedência e usar
dispositivos IoT ao longo do percurso.

Para Paulo Pichini, CEO da Go2neXt e participante da corrida, o apoio da
HughesNet ajuda a resolver problemas de conectividade que antes atrapalhavam a
competição. “Graças à parceria que mantemos com a Hughes do Brasil, essas
demandas passam a ser resolvidas com ajuda dos serviços digitais que ela oferece.
Consideramos que os serviços de conexão providos pelo satélite Hughes são uma
oferta confiável e com excelente performance, um recurso que vai acelerar a rede
wireless que dá suporte ao Sertões 2019, até mesmo em regiões inóspitas”, diz
Pichini.

“A Go2neXt e a Hughes são parceiras, de modo que o acesso à internet via satélite
da Hughes é homologada pela Go2Next e funciona perfeitamente com seus
sistemas de transmissão”, comenta Humberto Grote, diretor de marketing e vendas
da Hughes no Brasil. “Com isso, as empresas formaram uma parceria que permite
realizar a transmissão de eventos com a internet via satélite em qualquer lugar do
País, e no rally a própria Go2neXt usará nossa conexão para suas atividades.”

Confira a programação do Sertões 2019 abaixo:
Etapa 1: Campo Grande (MS)/Costa Rica (MS): 487 km
Etapa 2: Costa Rica (MS)/Barra do Garças (MT): 639 km
Etapa 3: Barra do Garças (MT)/São Miguel do Araguaia (GO): 727 km
Etapa 4: São Miguel do Araguaia (GO)/Porto Nacional (TO): 571 km
Etapa 5: Porto Nacional (TO)/São Félix do Tocantins (TO): 435 km
Etapa 6: São Félix do Tocantins (TO)/Bom Jesus (PI): 542 km
Etapa 7: Bom Jesus (PI): 542 km/Crateús (CE): 938 km
Etapa 8: Crateús (CE)/Aquiraz (CE): 405 km
Sobre a Hughes Network Systems
A 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 1,4 milhão de clientes residenciais e corporativos na América
do Norte e América 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 40 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% de market
share, e sua tecnologia possibilita o uso serviços de banda larga em aeronaves de
todo o mundo. Localizada perto 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, EUA, 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.

