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Conheça a RNP
Somos uma plataforma digital para educação, pesquisa e
inovação no Brasil. Ajudamos a trazer a internet para o país e hoje
somos um sistema que beneficia milhões de alunos, professores
e pesquisadores.
• Mais de 1.100 unidades em todo território interligadas;
• Inovação aberta em aplicações de rede e redes experimentais:
10 spin-offs;
• Facilidades como videocolaboração e atendimento a grandes projetos de TIC, atendendo áreas como
supercomputação, energia, astronomia, biodiversidade, clima;
• Redes de colaboração para educação continuada e formulação de políticas públicas, como a Rede
Universitária de Telemedicina (Rute), presente em mais de 130 hospitais.

Por que aderir ao Sistema RNP?
Tornar-se um membro do Sistema RNP significa fazer parte de uma plataforma digital para educação, pesquisa
e inovação. Com esta facilidade, sua instituição estará em relação direta com outros institutos de educação
superior, agências de fomento à pesquisa, empresas inovadoras, estabelecimentos de saúde com ensino e
pesquisa, museus e instituições culturais no Brasil e no mundo.
Esteja conectado
Atualmente, mais de 1,1 mil unidades em todo território nacional estão interligadas por nossa
rede de alta capacidade com economicidade, atingindo mais de 80% de redução dos custos em
relação à média de valores praticados pelo mercado, especialmente na infraestrutura de
comunicação.
Colabore, compartilhe, crie em conjunto
Esteja em contato com pessoas e instituições para a produção de conhecimento. Acesse
ferramentas de colaboração a distância, vídeo de alta qualidade, processamento massivo de
dados e informação em alta performance e participe de redes de colaboração para educação
continuada e apoio para formulação de políticas públicas.
Inove
Tenha acesso remoto a ambientes de experimentação de novas infraestruturas de redes e
aplicações científicas. Desenvolva soluções tecnológicas em diversas áreas, como educação,
saúde, ciência e cultura. E participe do processo de inovação aberta que já gerou mais de 10
spin-offs.
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Conectividade

Serviços
É um serviço de acesso sem fio operado no Brasil
pela RNP. Ter esse serviço na sua instituição traz
mais mobilidade para seus alunos, seu corpo
funcional e seus visitantes, já que há mais de 2.300
pontos de acesso no Brasil e milhares em 90 países.
No mundo, está disponível em universidades,
centros de pesquisa, praças públicas, aeroportos e
até cafeterias. Para usá-lo, basta configurar uma máquina virtual da sua instituição e aproveitar os acess points
que ela já possui.
Níveis de serviço: RNP garante 99,8% de disponibilidade/mês do núcleo do serviço, o percentual de
disponibilidade do servidor IDP fica a cargo da instituição cliente do serviço
Condições de uso: Serviço opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano
Valores: Incluído no pacote básico de serviços
Formas de contratação: Assinatura anual
Desempenho: Autenticações ilimitadas
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Por meio de uma conta única, seus usuários poderão acessar, de onde
estiverem, os serviços de sua própria instituição e os oferecidos pelas outras
organizações que participam da federação. Para usá-lo, não há investimento.
Basta configurar uma máquina virtual da sua instituição com apoio da nossa equipe especializada.
Níveis de serviço: RNP garante 99,8% de disponibilidade/mês do núcleo da federação, o percentual de
disponibilidade do servidor IDP fica a cargo da instituição cliente do serviço
Condições de uso: Serviço opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano
Valores: Incluído no pacote básico de serviços
Formas de contratação: Adesão
Desempenho: Acesso ilimitado

Possibilita a emissão de certificados para membros de sua instituição,
de forma rápida e automatizada. Também permite que instituições
emitam certificados SSL duplamente qualificados. Também não há
investimento envolvido no uso do ICPEdu, apenas configurações necessárias, que serão orientadas pela nossa
equipe especializada.
Níveis de serviço: RNP garante 99,8% de disponibilidade/mês do serviço.
Condições de uso: Serviço opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano
Valores: Incluído no pacote básico de serviços
Formas de contratação: Assinatura anual
Desempenho: Emissão ilimitada de certificados digitais SSL
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O serviço é ideal para reunir um grupo de usuários com um
objetivo em comum, como um projeto, ideia ou trabalho
específico. Dispõe de funcionalidade para bancas remotas, fácil agendamento e disparo de convites,
possibilitando gravação, reuniões de Grupos de Trabalho e até defesas de tese. Não há investimento em
equipamentos e sua instituição poderá utilizar até 10 salas virtuais de modo simultâneo.
Características: Reuniões remotas, utilização de recursos multimídia, facilidade de uso, possibilidade de
gravação das reuniões, conexão com SIP, compartilhamento de vídeo, transmissão de vídeo,
compartilhamento de conteúdo, redução de custos com deslocamento, hospedagem de pessoas.
Níveis de serviço: RNP garante 99,8% de disponibilidade/mês do serviço
Condições de uso: Serviço opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano
Valores: Incluído no pacote básico de serviços
Formas de contratação: Assinatura anual
Desempenho: Até 10 salas de conferência web simultâneas com o máximo de 70 usuários por sala

Com o Filesender, a troca de arquivos grandes é feita de maneira
confiável, permitindo que o destinatário tenha garantia sobre
quem enviou o arquivo. Você pode enviar arquivos de até 200 GB,
que ficam disponíveis por até 15 dias, facilitando o dia a dia de
alunos e pesquisadores, sem nenhum investimento para sua equipe de TI.
Níveis de serviço: RNP garante 99,8% de disponibilidade/mês do serviço
Condições de uso: Serviço opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano
Valores: Incluído no pacote básico de serviços
Formas de contratação: Assinatura anual
Desempenho: Capacidade de até 300GB para envio de arquivos
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Realize chamadas de voz gratuitas e de modo simples para outras universidades e
instituições de pesquisa. O investimento em equipamento, no appliance para o
fone@RNP, é de R$ 15 mil. Com isso, você consegue um número ilimitado de ramais
virtuais para sua instituição e reduz seu custo de chamadas DDD em 30%.
Características: Economia nas despesas com ligações telefônicas DDD entre as
instituições. Ligações gratuitas entre os participantes do serviço e entrega de ligações locais nas cidades onde
há participantes.
Níveis de serviço: RNP garante 99,8% de disponibilidade/mês do serviço
Condições de uso: Serviço opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano
Valores: Incluído no pacote básico de serviços
Formas de contratação: Assinatura anual. Para a adesão ao serviço, é necessário o levantamento da
infraestrutura de telefonia para que seja desenhado os cenários de acordo com a realidade do cliente. O
cliente pode possuir uma infraestrutura telefonia IP, ou caso contrário, a RNP fará o estudo para analisar o
melhor custo benefício para integração.
Desempenho: Ligações ilimitadas entre as instituições sem custo para as cidades participantes

Vídeo@RNP
Com ele, sua instituição consegue compartilhar conteúdo audiovisual
de modo seguro, em qualquer lugar, a qualquer hora. A plataforma
reúne quase 30 mil vídeos relacionados a ensino, pesquisa, saúde e
cultura, e permite, também, transmissões ao vivo de streaming de
eventos e transmissão de sinal de TV e de Rádio.
Características: É possível utilizar o módulo de transmissão ao vivo (para compartilhar momentos da
instituição, como eventos, reuniões etc), o módulo de transmissão de TV ou rádio (para transmitir um
conteúdo contínuo e com programação) e o módulo de vídeo sob demanda (repositório online de conteúdo).
Níveis de serviço: RNP garante 99,8% de disponibilidade/mês do serviço.
Condições de uso: Serviço opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano
Valores: Incluído no pacote básico de serviços
Formas de contratação: Adesão
Desempenho: O usuário da CAFe pode publicar 5 vídeos por mês e 3 transmissões ao vivo por mês.
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Videoconferência
O serviço permite que os usuários realizem reuniões entre participantes
distantes geograficamente por meio de salas virtuais. Para isso, basta
você se conectar a partir de um computador pessoal ou dispositivos
móveis – smartphones e tablets, de uma maneira muito simples, sendo
necessário apenas um headphone, um microfone e uma câmera. As
reuniões podem ser gravadas e transmitidas ao vivo, por streaming. Esse serviço é muito empregado pela Rede
Universitária de Telemedicina (Rute), considerada a maior iniciativa em telessaúde da América Latina e uma
das maiores do mundo.
Características: O serviço de Videoconferência é composto pela infraestrutura central para videoconferência
multiponto (MCU, gravador, servidor de streaming). O endpoint é de responsabilidade da instituição usuária.
Níveis de serviço: RNP garante 99,8% de disponibilidade/mês do serviço.
Condições de uso: Serviço opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano
Valores: Incluído na pacote básico de serviços. Sala adicional dedicada por R$16.2000/ano com até 15
conexões simultâneas.
Formas de contratação: Assinatura anual
Desempenho: De acordo com recurso disponível no momento do agendamento ou conforme sala privada
contratada

Quer aderir aos serviços da RNP?
Entre em contato por nossos canais de atendimento. Eles estão disponíveis 24h por dia em todos os dias do
ano.
E-mail: atendimento@rnp.br
Telefone e Whatsapp: 0800 722 0216
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