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MISSÃO: 
Oferecer soluções  
completas em:



A L-3 GCS tem mais de 15 anos de experiência no projeto e 
integração inovadores de sistemas VSAT.  Atualmente, a L-3 GCS 
é a projetista e fabricante dos sistemas VSAT SDN-Lite e SDN-
Medium para USSOCOM, e forneceu mais de 3.800 terminais 
VSAT para o Exército dos EUA para suporte ao combate.  A 
L-3 GCS atende consistentemente as exigências do cliente 
em projeto e integração de engenharia.  Métodos de produção 
tecnologicamente avançados são utilizados para atender as 
demandas críticas das missões de hoje.

A L-3 3Di Technologies tem vasta experiência dando suporte ao 
DoD e outras agências do governo dos EUA, em gerenciamento de 
redes de satélite e instalação de equipamentos em locais adversos 
e remotos ao redor do mundo.  Nossa equipe de engenheiros 
de rede e campo fornece projeto, configuração e integração de 
sistemas, além de suporte no campo, para soluções SATCOM 
ponta-a-ponta perfeitas. 

EXPERIÊNCIA

FORNECENDO 
INTEGRAÇÃO 
E OTIMIZAÇÃO 
PERFEITAS

O Grupo L-3 SATCOM começa um 
projeto entendendo as necessidades 
e requisitos dos clientes. A seguir 
usamos nossa experiência combinada 
em sistemas de satélite, airtime, 
arquitetura de rede e suporte no campo. 
O Grupo L-3 SATCOM se supera em 
todas essas áreas, e por essa razão 
somos capazes de fornecer uma 
solução de comunicações por satélite 
completa. Entendemos que nossos 
clientes estão em busca de eficiência, 
interoperabilidade e a facilidade de 
transição necessária para comunicações 
críticas no campo de batalha e fora dele. 
Fornecemos os resultados que você 
precisa. 

Nossos clientes são importantes para 
nós. Ouvimos e entendemos as suas 
necessidades: qualidade, hardware 
seguro e serviço confiável e de alta 
categoria. Esses critérios são críticos 
para ajudar os combatentes de guerra 
atuais durante missões importantes, 
assim como para ajudar a melhorar a 
tecnologia e a segurança no campo 
de batalha. A solução de comunicação 
completa do Grupo L-3 SATCOM atende 
as metas dos nossos clientes. 

RESULTADOS

SOLUÇÕES DE  
COMUNICAÇÃO 

COMPLETAS



SISTEMAS/SERVIÇOS/COBERTURA GLOBAL

CAPACIDADES

O Grupo L-3 SATCOM, combinando o conhecimento da L-3 GCS e da L-3 3Di, 
fornece sistemas de qualidade desde os menores e mais leves VSAT – o terminal 
manpack Panther™ – até o sistema de quatro bandas 3.9M LMAA. Todos 
esses sistemas foram testados no campo de batalhas e sua confiabilidade foi 
comprovada.

Atendemos as necessidades de airtime dos nossos clientes através de 8 
teleportos e 21 redes de satélite VSAT ao redor do mundo, com Certificação  
e Credenciamento de Garantia de Informações de Defesa, garantia da  
informação e redundância em todas as nossas redes. Oferecemos  
uma ampla variedade de opções de satélite em regiões chave  
como o Oriente Médio. Através das plataformas iDirect de Hubs  
e Modems, fornecemos aos nossos clientes:

• Redes aprovadas pelo DIACAP
• Gerenciamento de tráfego em tempo real
• Criptografia incorporada
• Controle de energia uplink automatizada
•  Correção de erro para problemas de desempenho relacionados  

com o clima
• Aceleração TCP e HTTP 
• DNS incorporado

• Gerenciamento e alocação eficientes de largura de banda

O conjunto de terminais VSAT da L-3 é 
impecavelmente integrado, para eficiência 
operacional total.

Temos orgulho de oferecer no local pessoal 
de serviço de campo treinado e experiente 
em suporte técnico global a equipamentos 
de TI, terminais SATCOM e serviços de 
redes de satélite.  Muitos de nossos 
técnicos de suporte estão permanentemente 
sediados com clientes por toda parte no 
Oriente Médio e Sudeste da Ásia. As redes 
dos clientes podem ser gerenciadas e 
monitoradas em regime 7/24/365 pelos 
técnicos eficientes e altamente treinados do 
nosso Centro de Operações de Rede (NOC).



www.3ditech.com www.globalcoms.com

O Grupo L-3 SATCOM oferece um conjunto completo 
de recursos para comunicação via satélite. Fornecemos 
uma solução de comunicações completa para atender 

as suas necessidades de: qualidade, proficiência e 
facilidade de uso de comunicações críticas. 

Ligue para a nossa equipe de profissionais hoje mesmo 
para discutir como podemos fornecer os resultados que 

você precisa.

Esta apresentação consiste em informações gerais sobre as capacidades do Grupo L-3 SATCOM, que não contêm dados técnicos controlados, 
conforme definido no Tráfego Internacional em ARMS (ITAR) Parte 120.10 ou nos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR)  

Parte 734.7-11.


