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Projeto: SombrioDigital
INTERNET GRÁTIS
Para utilizar a internet gratuita do projeto SombrioDigital deve-se ter um equipamento capaz de
conectar a redes wifi 2.4ghz (gigahertz), que é o padrão mais utilizado em Notebooks, tablets e smartfones.
O Alcance máximo pode variar de acordo com o equipamento que vai ser conectado, mas varia em
torno de 100 metros podendo chegar até uns 150 metros de distancia da base que emitirá o sinal nos 360º
totalizando de 200 a 300 metros.
Para efetuar a conexão deve-se primeiramente abrir uma página de internet qualquer onde será
automaticamente redirecionada para uma página do projeto onde o usuário já cadastrado poderá entrar com
seu Login e Senha, ou efetuar um cadastro e após efetuado uma vez já poderá entrar com seu Login e Senha
sempre que conectar.
O cadastro é muito simples, precisando apenas do CPF, email, telefone e senha, onde o email e
telefone são opcionais.
A velocidade é limitada e suficiente para pesquisas, assistir vídeos para dispositivos móveis e acesso
as redes sociais, sites de localização etc.
Alguns sites estão e outros ainda serão bloqueados por não estarem em acordo com a política do
projeto.
O projeto inicia com uma base na rótula principal de Sombrio mas poderá ser instalado em outros
locais, ajudando na inclusão digital dos sombrienses.
Todos os equipamentos utilizados no projeto são homologados pela Anatel e a distribuição do sinal é
devidamente licenciada pela mesma.
ABAIXO IMAGENS DE CADA PASSO ATÉ A LIBERAÇÃO DA INTERNET

Qualquer site acessado antes de efetuar login será
redirecionado para esta página, onde temos a opção de
EFETUAR CADASTRO ou fazer o LOGIN.

Clicando em EFETUAR CADASTRO
abrirá esta página onde o usuário deverá
preencher os dados, estas informações serão
digitadas somente uma vez, após isto seu
cadastro já estará liberado sempre.
Após efetuado o cadastro o próprio site irá redirecionar para a tela inicial, onde o usuário irá fazer Login
com seu CPF e Senha, aceitando os termos de uso da rede.

