
Resumo
Este documento contém informações públicas da Cisco 

O aumento das aplicações multinuvem está impactando as WANs em todos os 
setores. A necessidade de oferecer uma boa experiência de aplicação, otimizar a 
conectividade da nuvem e melhorar os procedimentos de segurança tornou-se um 

aplicações e da infraestrutura, o que prejudica a solução de falhas e o 

O Gartner estima que, "até 2020, mais de 50% das iniciativas de atualização de 
infraestrutura de borda de WAN serão baseadas na SD-WAN, em vez de nos 
roteadores tradicionais". 1

empresarial para abordar os problemas das aplicações empresariais de hoje 
e do futuro.

A Cisco SD-WAN é uma arquitetura de WAN de sobreposição fornecida na nuvem, 
que facilita a transformação digital e a migração para nuvem das empresas 
modernas. Ela garante uma experiência de usuário previsível nas aplicações, 

melhor segurança do setor. Tudo isso com uma experiência operacional 

as informações necessárias para que o departamento de TI isole e resolva os 
problemas prontamente, e fornece análise de dados inteligente para viabilizar o 
planejamento e o estudo de cenários de probabilidade.

1 Previsão: A SD-WAN e seus efeitos na receita de serviços MPLS e de roteador tradicionais em todo o mundo; Joe 
Skorupa | Andrew Lerner | Christian Canales,
7 de novembro de 2016

Benefícios obtidos ao usar 
a Cisco SD-WAN
80% de redução de custo/Mbps em um 
provedor de seguros nacional.

Melhoria de 5 vezes no desempenho do 

saúde.

Migração para a nuvem pública concluída em 
uma semana (estimada em 12 meses) em 
uma grande empresa de tecnologia.

100% de tempo de atividade das aplicações 
durante apagões devido a furacões, em uma 
distribuidora nacional de produtos alimentícios.

Melhoria de 4 vezes na latência de aplicação 
em um provedor de serviços de saúde.

Melhoria de 12 vezes no tempo de controle 

Redução de US$ 20 milhões com despesas 
operacionais (OpEx) ao longo de três anos em 
um varejista.

Integrações, fusões e aquisições em 
2 semanas em um provedor de serviços de 
saúde listado na Fortune 50.

em mais de 1000 lojas para um varejista. 

A SD-WAN de nível empresarial
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software?
A Cisco tem uma das soluções de SD-WAN de nível empresarial 
mais implantadas do mundo 
• 

de energia e a mais implantada nas empresas listadas na Fortune 2000
• Milhares de locais de produção em todos os principais setores
• Análise avançada com dados de referência em todo o setor
• Implantada nos setores da indústria em conformidade com PCI e HIPAA 

Como implantar a Cisco SD-WAN?
•  Implantada nos formatos virtual, de nuvem e física com gerenciamento na 

nuvem
• TI no local ou serviço gerenciado 
• O preço baseia-se nas licenças de assinatura anual e no hardware
Considere optar pela Cisco SD-WAN (Viptela) para cenários de roteamento 

https://cisco.com/go/sdwan. Considere 
optar pela Cisco SD-WAN (Meraki) para uma solução completa de SD-WAN e 
segurança para ambientes de TI enxutos: https://meraki.cisco.com/sd-wan.
O serviço de implementação e consultoria da SD-WAN da Cisco vai acelerar o 
sucesso da sua implantação.

 

Experiência de 
aplicação

•  Previsibilidade de SLA em todos as aplicações críticas 
da empresa

•  Políticas de reconhecimento de aplicação com 
implementação em tempo real nos problemas da rede

• Vários links híbridos ativo/ativo em todos os cenários

Melhor segurança 
integrada da 
categoria

•  

•  Segmentação para isolar e proteger os recursos 
essenciais com nuvem, redes de parceiros, rede sem 

•  Firewall empresarial, IPS, AMP, aplicação da camada 

SSL integrados à SD-WAN

Nuvem otimizada • Estende perfeitamente a WAN para multinuvem

•  
Salesforce e outras grandes aplicações SaaS

• Fluxos de trabalho otimizados para AWS e Azure

Simplicidade 
operacional

•  
gerenciamento de WAN, nuvem e segurança

•  Com base em modelo, provisionamento sem 
interferência em todos os locais

•  Automação total com a integração RESTful às 
ferramentas existentes

Análise avançada •  A visibilidade granular de aplicações e infraestrutura 
possibilita correlação e mitigação rápida de falhas

•  

•  Recomendações importantes para alteração de 
políticas com base nos padrões de tráfego

SD-WAN gerenciada na nuvem
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A Cisco SD-WAN já está implantada em todos os principais setores do mercado, em dezenas de milhares de sites

Gerenciamento
em nuvem

Pequeno
escritório

Controladores API REST

Contate a Cisco 0800 891 4972 Siga-nosVisite nosso site
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