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HISPASAT e SYNTELIX revolucionam a 

banda larga marítima por satélite 

 

 As duas empresas desenvolveram em conjunto uma solução inovadora de 

banda larga para o setor náutico, flexível e adaptável às necessidades de 

cada usuário. 

 

 uSAIL® é a marca comercial para oferta de serviços marítimos da Syntelix. 

 
 

 

Madri, 11 de junho de 2015. Depois de um intenso período de desenvolvimento técnico e 

comercial, a SYNTELIX lançou a uSAIL®, uma oferta revolucionária de serviços de banda larga 

para o setor marítimo. Baseada em um desenvolvimento tecnológico próprio em ambiente de 

nuvem sobre uma plataforma VSAT iDirect® Evolution operada pela Hispasat e com uma 

formulação comercial flexível orientada ao usuário, a oferta se adapta perfeitamente à 

estacionalidade e às exigências do mercado náutico: oferece conectividade ilimitada de acordo 

com a demanda, de alta qualidade e com granularidade diária. 

 

Claramente orientado ao mercado europeu ocidental de capacidade de banda Ku no satélite 

Hispasat 1E, localizado na posição orbital de 30º Oeste, o serviço de acesso à Internet em 

banda larga uSAIL® conecta embarcações de todo tipo e a diferentes qualidades de acordo 

com os perfis de uso, desde a conexão básica para tripulação, até a conexão de máxima 

qualidade para a recepção de IP TV; sempre com opção de escolha e sob demanda. Ademais, 

está incluído o serviço de telefonia IP a tarifas muito econômicas, complementado por soluções 

específicas de crew welfare e de streaming marítimo, constituindo, assim, uma oferta turn key 

que cobre todas as necessidades dos clientes desse setor. 

 

“A confiança e o esforço que a HISPASAT teve nesse projeto não só nos enche de orgulho e 

confiança, mas também contribui com uma solução que os clientes e atores do setor valorizam 

muito. A acolhida está sendo espetacular", assegurou o cofundador e CEO da SYNTELIX, 

Carlos Derqui. 

 

Para Ester Fernández, gerente de Marketing da HISPASAT, “foi muito interessante trabalhar 

com a SYNTELIX nessa iniciativa inovadora, que teve um excelente resultado técnico e foi 

muito bem acolhida no mercado. A extensão dos serviços de banda larga por satélite no 

segmento marítimo dentro do mercado de mobilidade é um objetivo fundamental para o Grupo 
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HISPASAT". 

  

Sobre a SYNTELIX 

 

A SYNTELIX Avances Tecnológicos, S.L (SYNTELIX) oferece soluções especializadas de 

comunicação via satélite para empresas e organizações, e desenvolve uma oferta única nos 

segmentos verticais marítimo e ocasional. A SYNTELIX presta serviços corporativos a 

importantes empresas e organizações não governamentais, e proporciona serviços de 

consultoria satcom, gestão de projetos e de instalação de múltiplas redes nas mais diversas 

regiões. A equipe de direção da SYNTELIX é composta por profissionais da indústria com mais 

de 15 anos de experiência em serviços de comunicação via satélite e tecnologias de TI. 

http://www.syntelix.net 

 

Sobre o Grupo HISPASAT 

O Grupo HISPASAT é formado por empresas com presença tanto na Espanha como na 

América Latina, onde a sua filial brasileira HISPAMAR se localiza. O Grupo é líder na difusão e 

distribuição de conteúdos em espanhol e português, incluindo a transmissão de importantes 

plataformas digitais de DTH (Direct to Home) e Televisão de Alta Definição (HDTV). A 

HISPASAT também provê serviços de banda larga via satélite e outras soluções de valor 

agregado para governos, corporações e operadoras de telecomunicações nas Américas, 

Europa e norte da África. A HISPASAT é uma das principais companhias do mundo em receita 

no seu setor e a principal ponte de comunicação entre a Europa e as Américas. 

www.hispasat.com 
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