
Sem a Cisco SD-WAN

Saiba mais sobre como a SD-WAN torna a nuvem e a rede mais 
inteligentes e facilita muito a sua rotina.

Conheça a SD-WAN

Deixe que a Cisco Services ajude você a migrar com simplicidade para a SD-WAN >
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Com a Cisco SD-WAN

Você está no estágio de sono REM. Pesadelos 
com segurança? Nenhum.  A SD-WAN da Cisco 
cuida de tudo para você. Da borda. Do núcleo. 

Você tem a segurança certa no lugar certo, do 
usuário à aplicação. Isso significa que nada vai 
tirar seu sono.

Caindo no sono 
de repente

Desempenho de 
aplicativo de nível A+

Tome um café e saboreie um sanduíche, suas 
aplicações estão funcionando perfeitamente, mesmo 
com o enorme crescimento do tráfego da WAN. 

A Cisco SD-WAN não se resume ao aumento 
da largura de banda. Ela orienta o tráfego 
dinamicamente diante dos problemas da rede 
para distribuir as aplicações empresariais de forma 
ideal. Tudo isso enquanto simplifica e protege o 
gerenciamento de múltiplas nuvens.

melhoria de 5 vezes 
no desempenho do Office 365 de uma 

empresa de serviços de saúde usando a 
Cisco SD-WAN³

4,6 horas
é o tempo que a Cisco leva 
para detectar ameaças na 

nossa rede¹

Implantação em 2 dias
Mudanças de política? Super fácil. Em escala 
global? Aprovado. Você tem visibilidade e 
gerenciamento centralizado. Isso significa que você 
pode implantar e aplicar políticas globalmente em 
tempo real, no nível da aplicação.

US$ 20 milhões 
de redução de OpEx em três anos foi o que 
obteve um varejista usando a Cisco SD-WAN⁵

Sem interferência
Chegou o final do dia de trabalho e é hora de a 
nova filial entrar no ar. Você vai passar a noite toda 
fazendo o provisionamento? Não. Plano A: com a 
Cisco SD-WAN, a implantação é simples, segura 
e gerenciada de forma central, diretamente na 
nuvem. Então pegue suas coisas e vá para casa. 
Não é preciso ter um plano B.

Fora de contato
É hora de colocar uma nova filial no ar e encerrar 
o dia. Mas não é fácil acessar esses milhares 
de novos endpoints. Plano A: Dar com a cabeça 
no teclado milhares de vezes. Plano B: respirar 
fundo várias vezes e preparar outro balde de 
café. A noite de trabalho vai ser longa. 

127 novos dispositivos 
se conectam à Internet   

a cada segundo⁸

Implantação em 6 meses
Sobre as férias que você estava planejando para o 
próximo mês: Será que usar uma camisa havaiana 
na sexta-feira vai ter o mesmo efeito? Porque você 
acabou de assumir meses de trabalho ao fazer 
mudanças de políticas globais nas suas aplicações. 
Prepare-se para marcar cada dispositivo de rede 
em todos os escritórios pelo mundo. 

86% das empresas 
que usam a inspeção manual de 

políticas passam por problemas em 
mais de 10% das janelas de mudança⁶

Impacto de mais de 9%
na receita devido a problemas no 

desempenho de aplicações⁴

Precisa melhorar

Sua manhã resume-se a uma caixa de entrada 
repleta de notificações: as aplicações estão 
funcionando com lentidão e há gargalos de 
largura de banda. Congestionamentos, conexões 
de alta latência, links com falha. Ainda que as 
aplicações em nuvem sejam essenciais, sem 
a estrutura de rede certa, elas complicam o 
desempenho. Parece que seu café da manhã vai 
ter que esperar.

Exausto de tanto 
trabalhar

Está conseguindo dormir em paz? Não. Você 
está acordado, estressado com quantas 
ameaças podem estar invadindo a sua rede 
neste momento.

197 dias
é o tempo que a 

concorrência precisa para 
fazer o mesmo²
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Aumento de 7x no tráfego
de dados móveis projetado entre 2016 e 2021⁷

Preparado ou não:  
 depende da SD-WAN.
Você tem uma relação à distância com várias nuvens e as diferentes partes da sua 
rede, e isso dificulta manter o desempenho e a segurança que você precisa. O que 
aconteceria se você pudesse conectar tudo? Este é o exemplo de um dia com e sem 
uma rede multinuvem unificada conectada.

Escritório principal Américas:  
Cisco Systems, Inc. San José, CA Cisco Systems Pte. Ltd. Singapura

Escritório principal Europa:
Cisco Systems International BV Amsterdam Holanda

A Cisco possui mais de 200 escritórios em todo o mundo. Os endereços, números de telefone e números de fax estão listados no si

Contate a Cisco 0800 891 4972 Siga-nosVisite nosso site

e em outros países. Para ver a lista das marcas registradas da Cisco, acesse:https://www.cisco.com/go/trademarks. As marcas de terceiros mencionadas são de propriedade de seus 
respectivos detentores. O uso da palavra parceiro não implica uma relação de parceria entre Cisco e qualquer outra empresa. (1110R)

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/sd-wan/nb-06-sd-wan-sol-overview-cte-en.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/sd-wan/nb-06-serv-sd-wan-sol-overview-cte-en.pdf
https://www.cisco.com/c/pt_br/index.html
https://www.facebook.com/CiscoDoBrasil
https://www.linkedin.com/company/cisco
https://twitter.com/CiscoDoBrasil
https://www.youtube.com/user/ciscoDoBrasilTV
https://www.instagram.com/ciscodobrasil/
https://globalcontacts.cloudapps.cisco.com/contacts



