Manual de otimização de redes
Seu guia para uma rede atualizada

Para quem é este manual?
Este e-book é para os líderes de TI que estão prontos para adotar
uma abordagem proativa na otimização de suas redes e desejam
se informar sobre as bases necessárias para prepará-las para o
futuro.
Com uma abordagem proativa, você poderá...

Ter maior controle da rede

Gerenciar as mudanças com segurança

Reduzir os períodos de inatividade e melhorar a
confiabilidade

Planejar-se para o futuro
Abordar as questões de segurança antes que se
transformem em um problema
Solucionar problemas e tomar melhores decisões com
mais rapidez
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SEÇÃO
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Sua rede está preparada?

Você não gostaria que lhe fizessem essa pergunta antes de tomar
uma decisão para implementar, comportar e manter uma nova
tecnologia na sua rede?

Os negócios com base em
conexões em tempo real são
uma realidade e a demanda na
rede continuará aumentando1.

1. “Os serviços inteligentes de gerenciamento de redes serão fundamentais para o sucesso das empresas em um mundo conectado”, Forrester Consulting

Tecnologias como nuvem, mobilidade, Big Data e colaboração
exigem mais da rede e de quem a gerencia e opera.

Quais as novas tecnologias
que você precisa comportar?

Os líderes empresariais sempre acreditam
que a rede é confiável, e muitas decisões são
tomadas sem analisar os dados de TI.
Quando as empresas decidem lançar uma
nova tecnologia, como Big Data ou nuvens
privadas, dedicam muito tempo considerando
o software e o hardware, mas poucas vezes
levam em conta o impacto na confiabilidade
e no desempenho da rede.

Como resultado, os
administradores precisam
encontrar maneiras de
garantir a disponibilidade da
rede, apesar da demanda
crescente.

No entanto, as empresas ainda
confiam na antiga abordagem reativa
de gerenciamento de redes que
utilizam há uma década.

Uma resposta típica foi aplicar
recursos para resolver o
problema, usando...

Monitoramento
da atividade
de rede
Horas extras

Hardware
redundante
Capacidade
da rede

Mas à medida que as redes
crescem, isso se torna rapidamente
uma solução cara, reativa e radical
para o problema.

E se houvesse uma alternativa melhor?

Os capítulos a seguir fornecem detalhes
sobre as melhores práticas para alcançar
os resultados comerciais desejados.

Quais são os resultados que você
espera obter?

Reduzir custos e melhorar sua rentabilidade?

Contar com uma força de trabalho mais produtiva
e comprometida?

Oferecer uma experiência personalizada ao cliente?

Tomar decisões melhores e mais rápidas?

Proteger-se contra as ameaças atuais geradas por
um número cada vez maior de conexões?

Reduzir os riscos associados à mudança?

Você já pensou quais são os
recursos necessários para
oferecer esses resultados?

Uma rede otimizada é a base para
promover inovação e gerar bons resultados.

Segurança e risco

Eficiência operacional
e automação

Ferramentas de análise
e modelagem

Para preparar
sua rede,
apresentamos
aqui as áreas
que você deve
abordar:

Estratégia de
arquitetura e
planejamento

Conformidade e
gerenciamento de
mudanças

Suporte de operações e
gerenciamento do ciclo de
vida

Vamos ver como uma empresa pode abordar cada uma delas. Conheça o
banco Carroll, uma instituição financeira fictícia que está passando por um
rápido crescimento e aumentando as demandas de negócios.

A equipe de TI do banco conta com novos serviços de rede que planeja
implementar para ajudar a alcançar os resultados comerciais desejados.
• Oferecer melhor experiência de atendimento ao cliente
• Contar com uma força de trabalho mais produtiva e comprometida
• Proteger os dados confidenciais
• Reduzir os períodos de inatividade
• Aprovar as mudanças na rede antes da implementação
• Tomar decisões melhores e mais rápidas

Atualmente, o banco pode, de sua sede central, administrar toda
a infraestrutura de TI. No entanto, como planeja adquirir uma
cooperativa financeira local, o banco Carroll precisa definir se é
possível integrar e gerenciar essa rede e como fazer isso.

Cooperativa financeira

Para se preparar para essas mudanças, a equipe de TI do banco
deverá examinar algumas áreas essenciais. Os capítulos a seguir
definem o trajeto da equipe por cada uma dessas áreas.
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Estratégia de arquitetura e planejamento
Objetivo: Identificar o que é possível otimizar para melhorar a estabilidade e o
desempenho da sua rede.
Por que a estratégia da arquitetura e o planejamento são tão importantes?
Vamos começar dando uma olhada nas principais causas de instabilidade da
rede: variabilidade.

Avaliação de variabilidade:
• Quantos tipos de hardware você está gerenciando?
• Quantas versões de software você está executando?
• Quantas configurações você está administrando?

Versões de software

Quanto maior o número, maior será a variabilidade na sua rede.

Nível de risco

Seu objetivo: Evitar a variabilidade com a padronização de
hardware, software e configurações.

Com uma estratégia de arquitetura e o planejamento adequado, você
pode conseguir a padronização e estabelecer um parâmetro do que
é aceitável na sua rede. Desse modo, você saberá as respostas para
perguntas como:
• Esta placa de linha é compatível?
• Este software foi validado para ser usado na nossa rede?
• Tenho a configuração adequada?

Uma estrutura sólida

O banco Carroll está expandindo rapidamente devido ao crescimento
orgânico e a ter feito, recentemente, algumas fusões e aquisições.
Com planos de continuar crescendo pelos próximos cinco anos, eles
precisam projetar uma rede que comporte essa expansão, bem como a
integração das redes adquiridas e a incorporação de novos serviços.
Para conseguir isso, a equipe de TI do banco tem que avaliar sua:

• Funcionalidade
• Capacidade
• Escalabilidade
• Estabilidade

Um dos primeiros projetos é introduzir um caixa virtual. Essa
iniciativa de atendimento ao cliente requer a transmissão de
vídeo de alta qualidade de um local central até cada uma das
filiais.

Sua conta

Para oferecer essa experiência, o banco tem que otimizar o
perímetro da sua rede para disponibilizar mídia, o que implica
garantir a largura de banda adequada e a instalação dos devidos
codecs de vídeo.

Como a arquitetura de rede do banco já está alinhada a
suas metas comerciais, o banco sabe quais dispositivos e
configurações são aceitáveis com base na arquitetura e políticas
de configuração estabelecidas. Portanto, sua equipe de TI pode
agregar esse novo serviço sem se preocupar.
A estratégia e planejamento de arquitetura
ajuda sua equipe a estabelecer o que é
aceitável na sua rede e o que não é.

Sua conta

Sua conta
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Gerenciamento de mudanças
e conformidade
Objetivo: Preparar sua rede e equipe para comportar novas soluções
e aplicações de maneira controlada, consistente e eficiente.

Por que o gerenciamento de mudanças é importante?
Todas as mudanças tendem a ser disruptivas para a empresa.
Estabelecer processos para selecionar, validar e manter as versões do
CISCO IOS® na sua rede permitirá:
• Reduzir sua exposição aos riscos
• Melhorar a confiabilidade do software
• Reduzir a complexidade da rede

Se você pensa em integrar novas tecnologias e aplicações ao
seu ambiente de rede, comece realizando uma avaliação honesta
de suas práticas atuais de gerenciamento de mudanças.
• Você sabe quando atualizar o software?
• Você tem um processo para testar e validar o software?
• Você tem um limite na quantidade de versões de IOS que
estão ativas?
• Você tem dificuldade de implementar um novo software IOS?
• Com qual frequência você experimenta períodos de
inatividade devido a problemas de estabilidade de IOS?
• Como você está mensurando o êxito das
mudanças que implementou?

Respondendo a essas
perguntas, sua empresa pode
começar a definir os objetivos e
as métricas de sucesso para o
gerenciamento das mudanças.

Pronto para a mudança
Para otimizar seus esforços de expansão, o banco
estabeleceu uma configuração padrão para cada um dos
tipos de instalação das filiais.

Credit

Un io n

Essas configurações padronizadas foram aplicadas a cada
implementação de site de filial, conforme o planejamento de
arquitetura do banco. Desse modo, se surgirem problemas, as
equipes de cada filial saberão como abordá-los da mesma forma.

Isso ajuda as equipes a evitar interrupções, pois todas têm
a mesma configuração para monitorar e um processo de
gerenciamento de mudanças baseado nas configurações da
arquitetura padrão do banco.

Você pode evitar a interrupção da rede
usando as configurações aceitáveis que foram
definidas na sua estratégia de arquitetura.
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Suporte a operações e
gerenciamento do ciclo de vida
Objetivo: Maximizar o tempo de atividade da rede gerenciando de
maneira proativa os ciclos de vida dos dispositivos e o software.

Por que o suporte às operações e o gerenciamento do ciclo de vida são
importantes?
A definição dos ciclos de atualização permite às empresas aumentar
a disponibilidade da rede, reduzindo a probabilidade de defeitos no
software ou falhas durante mudanças ou atualizações.

Isso também proporciona a oportunidade de testar
e validar corretamente novos dispositivos e software
antes da implementação.

Planejamento antecipado
A equipe de TI do banco Carroll introduziu uma nova
funcionalidade de rede, que pode não ser comportada pela
versão do software atual em alguns dos roteadores de filiais
do banco.

Devido à arquitetura e à configuração padrão, o gerenciador de
rede pode identificar de maneira proativa onde são necessárias
atualizações de software e qual processo será usado para
testar e validar as mudanças.

Além disso, devido à sua abordagem de gerenciamento do ciclo de
vida, a equipe de TI pode antecipar quais dispositivos alcançarão o fim
da vida útil do suporte.
Esse comportamento proativo ajuda a equipe a planejar de modo
eficaz o orçamento e as atualizações e substituições, que são parte do
planejamento da arquitetura e seguem o planejamento do gerenciamento
de mudanças do banco de forma previsível e administrável.

Com suporte a operações e gerenciamento
do ciclo de vida, você pode planejar de modo
mais eficaz o orçamento e as atualizações e
mudanças na rede.
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Ferramentas de análise e
modelagem

Objetivo: Validar as mudanças na rede antes da implementação.

Por que as ferramentas de análise e a modelagem são importantes?
Porque elas podem ajudar sua equipe a:
• Determinar rapidamente se sua rede pode comportar
novos serviços e qual seria o impacto
• Modelar uma rede antes de investir em novos equipamentos
• Determinar se sua rede tem capacidade de se expandir
rapidamente para atender às novas demandas.
• Testar sua estratégia de continuidade

Implementação de previsibilidade
Como parte de seu planejamento de expansão, o banco
Carroll adquiriu uma cooperativa financeira local.
Antes de tomar uma decisão em relação a como lidar com a
integração da rede, a equipe de TI modelou como as redes
funcionarão se forem unificadas.

Credit

Un io n

Modelando seu projeto de integração, o banco pôde identificar
e realizar as mudanças necessárias antes que as redes
fossem unificadas.

Usando ferramentas de análise
e modelagem, você pode prever
como uma mudança afetará sua
rede antes de implementá-la.
Com essa informação, você pode
tomar decisões em relação à sua
rede de forma rápida e com base
nos dados.
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Segurança e risco
Objetivo: Minimizar as vulnerabilidades para proteger os
dados confidenciais contra invasões e ataques.
Por que segurança e risco são importantes?
Toda mudança na rede tende a ser disruptiva para a
empresa. A vulnerabilidade pode aparecer devido a um
único erro de configuração.

Reduzir riscos
O banco Carroll quer adicionar um novo serviço de
processamento de pagamentos entre as filiais e a matriz.

$ 10.000,00

Devido ao banco ter estabelecido uma configuração e um processo
de gerenciamento de mudanças, a equipe sabe que as configurações
estão em conformidade com a política e os protocolos de segurança.

Essas configurações padronizadas e processos estabelecidos
ajudam a garantir que, quando forem realizadas mudanças
na rede, elas estejam em conformidade com as políticas e os
protocolos, mitigando o risco de violação de segurança.

Minimize o risco de erro humano com
configurações e políticas padronizadas de
gerenciamento de mudanças.
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Eficiência operacional e automação
Objetivo: Dedicar mais tempo à inovação e menos à solução de
problemas.

Por que a eficiência e a automação das operações são importantes?
Em muitas empresas, a maioria das principais tarefas operacionais
de rede, como inventário de dispositivos, gerenciamento de alertas e
processos de suporte, ainda são coordenadas manualmente, gerando
erros de configuração que podem causar sérios problemas.
Mas isso não ocorre se você dispõe de ferramentas. Então, por que dar
espaço para possíveis erros e dedicar recursos valiosos para tarefas que
podem ser automatizadas?

70%

dos tempos de
inatividade da rede se
deve a erros humanos

Aumento da eficiência
Como o banco criou uma arquitetura, uma estratégia de
gerenciamento de configurações e uma estratégia de
gerenciamento de mudanças, quando houver motivo para uma
alteração, como uma atualização do Cisco IOS, o banco Carroll
pode automatizar o processo.

Essa capacidade ajuda o banco a eliminar a possibilidade de erros
humanos e permite que sua equipe de TI possa se concentrar
em atividades mais estratégicas, em vez de ter que implementar
manualmente as atualizações do Cisco IOS em toda a rede.

Use o máximo possível as
ferramentas de automação, mesmo
caso não seja o processo mais
complicado, porque elas garantem
que qualquer problema com sua
metodologia possa ser resolvido
antes que os processos críticos
sejam automatizados.
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Coloque em prática

Segurança e
risco

Eficiência
operacional e
automação

Ferramentas
de análise e
modelagem

Conformidade e
gerenciamento de
mudanças

Estratégia de
arquitetura e
planejamento

Suporte de operações
e gerenciamento do
ciclo de vida

Prepare sua rede para o futuro da sua empresa. Dedique
tempo para avaliar as metas da sua empresa e abordar todas
as principais áreas de enfoque.

Quando você estiver preparado para
dar o primeiro passo, a Cisco estará
pronta para ajudá-lo.
Conheça o Cisco Network Optimization Service para saber
como obter conhecimentos especializados e ter acesso a
ferramentas que podem ajudá-lo a desenvolver uma estrutura
e metodologia definidas, para garantir que a otimização da sua
rede permita que você atenda às demandas da sua empresa.

