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Transição simplificada para 
SD-WAN com orientação de 
especialistas da Cisco 

Resumo
Os departamentos de TI estão sob grande pressão para atender às demandas 
de largura de banda em expansão do tráfego de nuvem, a proliferação de 
dispositivos móveis e aplicações de alta largura de banda, como vídeo. A WAN 
definida por software (SD-WAN) é uma nova abordagem de conectividade de 
rede que reduz os custos operacionais e melhora a utilização de recursos em 
implantações em vários locais. A SD-WAN ajuda os administradores de rede a 
usar a largura de banda disponível de forma mais eficiente e assegurar o melhor 
desempenho para as aplicações essenciais sem comprometer a segurança. As 
economias resultantes da SD-WAN não apenas pagam pelas atualizações de 
infraestrutura, mas também liberam recursos para a inovação empresarial. 

Para facilitar a transformação da conectividade de filial herdada para uma 
solução SD-WAN, o Cisco® Professional Services for SD-WAN oferece uma linha 
completa de consultoria, planejamento, design, implementação e serviços de 
otimização de rede. 
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Vantagens
•  Acelere a transformação 

digital com uma estratégia 
econômica de alto nível 

•  Receber conhecimento 
prático líder do setor para 
ajudá-lo a criar um projeto 
detalhado e implementar 
sua solução de SD-WAN

•  Aumentar a disponibilidade 
de rede e reduzir os riscos 
de alterações 

Adote a SD-WAN com rapidez e confiança com orientação de especialistas 
para começar a oferecer experiências impecáveis em qualquer conexão.
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Demanda de rede 
sem precedentes, 
complexidade da 
digitalização 
As WANs tradicionais não conseguem 
acompanhar o ritmo do gerenciamento 
complexo ou o aumento do custo da filial 
dado o número de aplicações migrando 
para a nuvem e o número de usuários 
usando as aplicações. A Cisco SD-WAN 
oferece: 

•  Uma melhor experiência do usuário: 
ofereça aplicações em minutos em 
qualquer plataforma com desempenho 
constante de aplicações. 

•  Mais agilidade: simplifique a implantação 
e a operação de sua WAN. 

•  Segurança simplificada: conecta com 
segurança os usuários às aplicações e 
protege seus dados da borda da WAN 
para a nuvem usando menos largura de 
banda. 

© 2017 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 

O diferencial da Cisco Services 
Resultados extraordinários acontecem quando  
a Cisco passa a ser seu consultor confiável 

Um plano estratégico que considere a tecnologia, 
as pessoas e os processos. 

•  Estratégia, planejamento e análise

Acelere a transformação digital com uma 
estratégia econômica de alto nível. Esse 
serviço oferece informações sobre como iniciar 
sua transformação de arquitetura, incluindo 
roteamento, switching, sem fio e segurança. 

•  Análise de condições técnicas 

Identifica áreas que precisam de atualização 
para atender aos seus objetivos comerciais e 
oferece recomendações para preparar sua rede 
para os novos recursos digitais. 

•  Roadmap digital

Documenta uma visão de arquitetura estratégica 
e uma estratégia de migração de ponta a 
ponta que se alinha aos requisitos comerciais, 
à estratégia de TI e a uma arquitetura de rede 
conceitual para ajudar a assegurar que sua 
rede seja uma plataforma ideal para aplicações 
comerciais avançadas, o que maximiza a 
utilização da WAN e otimiza o custo na rede de 
filiais. Essa visão engloba prazos e identifica 
possíveis dependências e riscos. Alguns 
resultados comuns: 

- Estratégia e relatório de análise que alinha 
os negócios à tecnologia, determina os 
níveis de maturidade e cria um roadmap de 
estratégia com recomendações, prioridades 
e resultados comerciais esperados 

- Análise comparativa que inclui requisitos 
de infraestrutura, treinamento e plano 
de organização, plano de administração, 
ferramentas, plano de serviço e funções e 
responsabilidades 

•  Segmentação de segurança 

Desenvolve uma estratégia e um roadmap 
para implementação de enclaves de 
segurança em sua infraestrutura de LAN e de 
LAN sem fio. 

Serviços de implementação 
Um projeto detalhado para uma implantação 
bem-sucedida.

Depois que o roadmap e a estratégia da rede 
SD-WAN estiverem preparados e você estiver 
pronto para prosseguir, nossos especialistas 
ajudarão a criar um projeto detalhado que inclui 
uma análise de seu perfil comercial, métricas 
de visibilidade de aplicações e avaliação da 
arquitetura atual. Alguns resultados comuns: 

•  Mapeamento de seus objetivos comerciais e 
dos requisitos técnicos para uma proposta de 
projeto de arquitetura de rede de alto nível 

•  Conversão de seu projeto de alto nível em um 
projeto detalhado ao desenvolver modelos de 
configuração de nível inferior, diagramas de 
topologia física e lógica e listas de verificação 
de sua implantação de SD-WAN 

•  Validação de desempenho de rede e 
roteamento relacionados às especificações 
do projeto, ajuda com a preparação do local e 
a criação de documentação detalhada 

•  Implementação simplificada que atende aos 
requisitos estipulados 

Serviços de consultoria 
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Cisco Capital
Financiamento para ajudá-lo a 
alcançar seus objetivos 

A Cisco Capital® pode ajudá-lo a adquirir 
a tecnologia necessária para alcançar 
seus objetivos e permanecer competitivo. 
Podemos ajudá-lo a reduzir o CapEx, 
acelerar o crescimento e otimizar seu 
investimento e ROI. O financiamento da 
Cisco Capital oferece flexibilidade na 
aquisição de hardware, software, serviços 
e equipamentos complementares de 
terceiros. Além disso, há apenas um 
pagamento previsível. A Cisco Capital 
está presente em mais de 100 países. 
Saiba mais. 

Depois de desenvolver um projeto abrangente, 
identificaremos as dependências de rede e o 
impacto da apresentação desses novos recursos 
em seu ambiente. Vamos oferecer suporte à 
implementação para assegurar a estabilidade e a 
funcionalidade dos requisitos. 

Serviços de otimização 
Uma solução otimizada conforme sua rede se 
expande e sofre mudanças. 

Os erros humanos são a maior causa das 
interrupções de rede. Nossa experiência em 
serviços profissionais e técnicos, ferramentas e 
melhores práticas o ajudarão a operar sua rede de 
forma inteligente e chegar ao desempenho ideal. 
Mantenha sua rede em funcionamento, proteja os 
dados, faça alterações gerando menos tempo de 
inatividade e ofereça serviços com mais rapidez. 

O diferencial da Cisco
Serviços nos quais você pode confiar. Estamos 
comprometidos em manter a continuidade 
dos seus negócios e simplificar e proteger 
as operações comerciais diárias, além de 
adicionar novo hardware ou software durante 
transformações comerciais mais significativas. 
Com mais de 50 milhões de instalações de rede, 
19,7 bilhões de ameaças bloqueadas diariamente 
e 10 certificações J.D. Power consecutivas, 
temos a experiência e o conhecimento 
necessários para ajudá-lo a continuar 
competitivo no mundo rápido e dinâmico de hoje 
em dia. 

Para obter mais informações sobre esses e 
outros recursos da Cisco Services, entre em 
contato com seu representante de conta ou 
acesse www.cisco.com/go/services. 
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