Soluções MEF de
Carrier Ethernet
para Operadoras
de Atacado

Programa único do setor global para pequenas operadoras de Carrier Ethernet
O Programa de Serviços Interconectados da MEF é um programa desenvolvido para as centenas de
operadoras de Ethernet de atacado em todo o mundo, com receitas menores de US$50M por ano, que
fornecem ou planejam fornecer serviços de E-Access e/ ou E-Transit.
Ao participar desse programa, essas operadoras de Ethernet terão acesso ao programa de certificação
de serviços do MEF, bem como às plataformas de marketing e ferramentas de treinamento, que
reduzem seu tempo de comercialização e permitem à operadora aumentar sua participação nesse
mercado em rápido crescimento - sem a necessidade de se tornar um associado à MEF.

Benefícios do Programa
Torne-se Certificado MEF
Prepare-se para conhecer a crescente demanda global por Serviços Ethernet
padronizados, obtendo a certificação E-Access e/ou E-Transit do MEF com um
modelo otimizado, de baixo custo, para pequenas operadoras de atacado. (Veja a
barra lateral localizada à direita).

› E-Access
› E-Transit

Cadastre seus Serviços no Diretório de Serviços do MEF
Publique informações sobre seus serviços de atacado Carrier Ethernet no novo Diretório de Serviços do
MEF (disponível no 3º trimestre de 2015). O diretório ficará localizado no site público do MEF (mef.net)
e possibilitará que o perfil de pequenas operadoras tenha bastante visibilidade para os atuais clientes e
clientes em potencial de provedores de serviço.

Logo do Programa MEF Reconhecido pelo Setor
Utilize o logotipo do Programa de Serviços Interconectados do MEF em todo o seu material de marketing,
para aumentar a divulgação de seus serviços de Ethernet de atacado.

Área de Interconexão de Serviços do GEN15 do MEF
Participe no hall de networking dos eventos da série GEN (www.gen15.com). Coloque seu logo na nova Área
de Interconexão de Serviços para aumentar a conscientização sobre as ofertas das pequenas operadoras
regionais de Carrier Ethernet para atacado entre os provedores de serviços de Carrier Ethernet.

Conteúdo Exclusivo do Programa e Atividades Educacionais

BENEFÍCIOS DA CERTIFICAÇÃO
Aumenta a participação no mercado
Conformidade com as RFPs dos clientes de
atacado e com os requisitos de qualidade em
vigor do cliente.
Fortalece a marca do produto
Os serviços certificados CE 2.0 possuem o
mesmo valor elevado da marca para todos os
provedores de serviço, independentemente
do seu tamanho ou localização. A certificação
resulta, ainda, na inclusão do provedor de
serviços e seus serviços certificados no Registro
de certificações do MEF de extrema visibilidade.
Melhora o Controle de Qualidade
Complementa testes internos e processos de
garantia de serviços.
REQUISITOS
Equipamento certificado CE 2.0 deve estar em
uso nas interfaces externas do(s) serviço(s) de
E-Access e/ou E-Transit a ser(em) certificado(s).

Aprenda, antes do que o resto do mercado, sobre os últimos trabalhos técnicos, operacionais e de LSO
(Lifecycle Services Orchestration) do MEF na área de serviços de atacado de Carrier Ethernet. Esse tipo de
informação costuma ser restrita a associados e participantes do programa do MEF, e fornece inteligência
valiosa de negócios e tecnologia.

Profissional certificado MEF (MEF-CECP) deve
ser o ponto de contato durante o processo de
certificação e especificamente no momento do
teste.

Wiki e Webinars do Programa de Serviços Interconectados
Os participantes do programa terão acesso corporativo ilimitado a um espaço “wiki” especial do programa
do MEF, um repositório para materiais, eventos e outras informações do programa. Além disso, webinars
educativos periódicos serão realizados a medida que novos desenvolvimentos surgirem.

PREÇO DA CERTIFICAÇÃO
O custo da certificação é adicional às taxas
do programa. O preço da certificação começa
em US$ 5.000 para os participantes do
programa. Informações detalhadas referentes
ao preço são fornecidas pelo laboratório
teste de autorizado MEF (Iometrix), e todos
os compromissos comerciais acontecem
diretamente entre a empresa a se certificar
e o laboratório de teste. Contato Iometrix:
info@iometrix.com

VALORES DO
PROGRAMA
PARA PARTICIPAR

Primeiro ano: US$7.500

Renovação anual: US$5.000

Envie um e-mail para MEF-SI@mef.net com o assunto ‘MEF Services
Interconnect Program’ (Programas de serviços interconectados do MEF)

Para mais informações:
Website:
www.mef.net/MEF-SI
Email:
MEF-SI@mef.net
Maio de 2015

Sobre o MEF
O MEF é a força motriz por trás do mercado global de mais de $ 80
bilhões em serviços e tecnologias de Carrier Ethernet, e o órgão
definidor para os padrões de LSO (Lifecycle Service Orchestration) que
são a base dos serviços dinâmicos e emergentes da Terceira Rede com
CE 2.0, SDN e NFV. Uma aliança do setor que consiste em mais de 200
organizações associadas, baseadas em 43 países, o MEF opera por meio
de uma estrutura expressiva e colaborativa de provedores de serviço,
fornecedores de soluções de rede e outros stakeholders, para atingir os
objetivos de desenvolvimento e globalização do CE 2.0 e LSO.
O componente principal do MEF é o CE 2.0, incluindo especificações,
estruturas operacionais e programas de certificação para profissionais,
serviços e equipamentos. O MEF promove a globalização de serviços
da Carrier Ethernet padronizados CE 2.0 com novo programa, como o
Programa de Serviços Interconectados do MEF.

Trabalho do MEF

O Programa de Certificação Profissional
do MEF controla o trabalho contínuo
garantindo que os funcionários de sua
empresa tenham conhecimento sobre os
últimos desenvolvimentos do setor.

Visite www.mef.net para obter mais detalhes sobre o MEF e os
programas do MEF.

STANDARDIZED AGILE, ASSURED, ORCHESTRATED SERVICES
Lifecycle
Service
Orchestration

• Third Network Services
• APIs

Lifecycle Service Orchestration (LSO)
Network Infrastructure
NFV

SDN

Existing WAN

STANDARDIZED LIFECYCLE FRAMEWORKS

MEF Certiﬁed Professionals

A visão do MEF - como forma de serviços
de Terceira Rede ágeis, seguros e
orquestrados - é sustentada por Carrier
Ethernet 2.0, incluindo trabalho que
abrange arquitetura de serviço, serviços
de conectividade E-Line, E-LAN, E-Tree,
E-Access e E-Transit, serviço OAM,
Modelo de Informações Comuns (CIM),
estruturas do ciclo de vida de serviços e
arquitetura de referência de LSO e APIs
associadas.

O MEF embarcou, agora, no desenvolvimento do LSO com as APIs, para
permitir uma mudança de paradigmas ágil e segura, além de serviços
orquestrados por redes mais automatizados e eficientes. A visão do MEF
para a transformação dos serviços de conectividade de rede e as redes
utilizadas para fornecê-los refere-se à “Terceira Rede”, que combina
agilidade e onipresença da Internet, sob demanda, com as garantias de
desempenho e segurança do CE 2.0. Para informações sobre a Terceira
Rede e LSO, baixe os documentos técnicos do MEF sobre a estratégia
e a visão da Terceira Rede e sobre a visão de Lifecycle Service
Orchestration (LSO) da Terceira Rede.

Lifecycle
Frameworks

•
•
•
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Product Catalogue
Service Ordering
Conﬁguration & Set up
Performance Reporting

STANDARDIZED & CERTIFIED SERVICES
Connectivity
Services

• E-Line, E-LAN, E-Tree
E-Access, E-Transit
• Information Model & OAM

Service
Architecture

• UNIs and ENNIs
• EVCs and OVCs

E-Line

E-Tree
E-LAN

E-Access
E-Transit

STANDARDIZED ARCHITECTURE
Carrier Ethernet
Network

Carrier Ethernet
Network

End-to-End Carrier Ethernet Service

Existem várias maneiras de se envolver
com o MEF, além de se tornar uma
empresa associada.
Clique nos logotipos para ver detalhes
de cada programa ou atividade.

CERTIFIED

