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U31

Características

Funcionalidades GPON

LicençasCom o desenvolvimento tecnológico e a convergência entre diferentes equipamentos juntamente 
com a imensa transformação da indústria de telecomunicações, é necessário que a operação, 
administração e manutenção (OAM) seja flexível, integrada e simplificada, devendo ser o mais 
transparente e intuitiva possível para reduzir os investimentos operacionais do provedor.

Para atender estas demandas a ZTE desenvolveu o sistema de gerenciamento unificado 
NetNumen™ U31. Esse sistema pode gerenciar vários produtos da linha ZTE como: GPON, LTE, 
xDSL, Roteadores, Switches, entre outros.

• Gerência multiplataforma unificada;

• Alta confiabilidade e eficiência contra falhas;

• Geração de relatórios das aplicações;

• Sistema de geração de alarmes;

• Suporta configurações online e offline;

• Opções de acesso por interface gráfica, linha de 
comando;

• Instalação em servidores Windows Server com MSSQL 
Server;

• Possibilidade de integração com outros sistemas por 
SNMP e interfaces CORBA, Tl1, FTP, DB e ASCII;

• Atualização remota de software;

• Cadastro de nova OLT;

• Cadastro de ONU;

• Configuração individual de cada ONU (VLAN, VoIP, banda, etc.);

• Configuração individual das placas GPON e Controladora da OLT;

• Listagem e informações das portas GPON contidas no chassis da OLT;

• Status, informações de estado de link, banda e contadores unicast, broadcast, multicast de cada porta de uplink;

• Sistema de alerta;

• Monitor de alertas em geral;

• Entre outras funcionalidades do sistema;

O sistema de gerência NetNumen U31 para tecnologia GPON é composto por quatro licenças que 
devem ser adquiridas para operação:

1. NetNumen U31 Basic Software (Wireline-LE): é a licença da plataforma do sistema de gerência.

2. NetNumen U31 Client Management Module: licença de logins/usuários de acesso ao sistema.

3. GPON Port management license: licença por porta da placa GPON.

4. FTTH ONT (SFU/HGU) management license: licença por ONU.


