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Chuyển đổi liền mạch sang SD-WAN
nhờ có Chuyên gia hướng dẫn của
Cisco
Nhờ có hướng dẫn của chuyên gia, bạn có thể yên tâm lựa chọn ngay SD-WAN để bắt
đầu cung cấp trải nghiệm ưu việt cho mọi kết nối.

Tổng quan

Lợi ích

Các tổ chức CNTT đang chịu rất nhiều áp lực khi phải đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về
băng thông của lưu lượng truy cập vào đám mây, sự phát triển nở rộ của thiết bị di động và
những ứng dụng đòi hỏi lưu lượng băng thông cao như video. WAN dựa trên nền tảng phần
mềm (SD - WAN) là một phương thức kết nối mạng mới, giúp giảm bớt chi phí hoạt động và
cải thiện tình hình sử dụng tài nguyên để triển khai tại nhiều địa điểm. SD-WAN giúp các nhà
quản trị mạng sử dụng băng thông có sẵn theo cách hiệu quả hơn và đảm bảo mức hiệu suất
cao nhất có thể cho những ứng dụng quan trọng mà không làm ảnh hưởng đến bảo mật.
Những khoản tiết kiệm từ SD-WAN không chỉ đủ chi trả cho các lần nâng cấp cơ sở hạ tầng
mà còn giải phóng tài nguyên để đổi mới doanh nghiệp.

•	Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi
kỹ thuật số với chiến lược cấp
cao, tiết kiệm chi phí

Để hỗ trợ quá trình chuyển đổi khả năng kết nối nhánh cũ của bạn sang giải pháp SD-WAN,
các Dịch vụ chuyên nghiệp của Cisco® dành cho SD-WAN sẽ cung cấp một loạt dịch vụ tối ưu
hóa, triển khai, thiết kế, hoạch định và tư vấn mạng đầy đủ.

•	Tăng khả năng phục vụ của
mạng và giảm thiểu rủi ro khi
thay đổi
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•	Nhận được kiến thức chuyên
môn thực tiễn đầu ngành để
giúp bạn tạo thành công bản
thiết kế chi tiết và triển khai giải
pháp SD-WAN của mình
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Nhu cầu mạng chưa ngoài
dự kiến, sự phức tạp khi số
hóa
Với số lượng ứng dụng đang di chuyển sang đám
mây và số người dùng ứng dụng, các giải pháp
WAN truyền thống không thể bắt kịp quá trình
quản lý phức tạp hoặc chi phí tăng lên của nhánh.
Cisco SD-WAN đem đến:
•	
Trải nghiệm tốt hơn cho người dùng: Triển
khai ứng dụng sau vài phút trên mọi nền tảng
với hiệu suất ứng dụng nhất quán.
•	
Nâng cao độ linh hoạt: Đơn giản hóa quá
trình triển khai và hoạt động của WAN.
•	
Đơn giản hóa quá trình bảo mật: Kết nối
người dùng với ứng dụng và bảo vệ dữ liệu của
bạn từ biên WAN sang đám mây một cách an
toàn mà không tốn nhiều băng thông.

Điểm khác biệt của Dịch vụ Cisco
Bạn sẽ thu được kết quả vượt trội khi Cisco trở thành nhà tư
vấn tin cậy của bạn

Dịch vụ tư vấn
Có kế hoạch chiến lược về công nghệ, con người và quy
trình.
•	
Chiến lược, Hoạch định và Phân tích
Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi kỹ thuật số với chiến
lược cấp cao, tiết kiệm chi phí. Dịch vụ này cung
cấp thông tin chi tiết về cách thức bắt đầu quá trình
chuyển đổi cấu trúc của bạn, bao gồm việc định tuyến,
chuyển mạch, không dây và bảo mật.
•	
Đánh giá khả năng sẵn sàng
Xác định những lĩnh vực cần cập nhật để đạt được
mục tiêu kinh doanh và đưa ra đề xuất để chuẩn bị
mạng sẵn sàng cho các tính năng kỹ thuật số mới.
•	
Lộ trình số hóa
Lập hồ sơ về tầm nhìn cấu trúc chiến lược và chiến
dịch di chuyển toàn diện sao cho phù hợp với yêu cầu
kinh doanh, chiến lược CNTT và cấu trúc mạng dựa vào
khái niệm để giúp đảm bảo rằng mạng của bạn là nền
tảng tối ưu dành cho các ứng dụng kinh doanh nâng
cao, tăng tối đa mức sử dụng WAN và tối ưu hóa chi
phí trong mạng nhánh. Bao gồm lịch trình và xác định
rủi ro cũng như các yếu tố phụ thuộc tiềm ẩn. Các tài
liệu điển hình bao gồm:
- Báo cáo phân tích và chiến lược phù hợp với yêu
cầu kinh doanh và công nghệ, xác định mức độ
hoàn chỉnh và tạo ra lộ trình chiến lược gồm các đề
xuất, ưu tiên và kết quả kinh doanh mong đợi
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- Đánh giá phân tích thiếu sót bao gồm yêu cầu
về cơ sở hạ tầng, kế hoạch đào tạo và tổ chức, kế
hoạch quản lý, công cụ, kế hoạch dịch vụ và vai
trò/trách nhiệm
•	
Phân khúc bảo mật
Phát triển chiến lược và lộ trình để tăng cường tính
bảo mật trong cơ sở hạ tầng mạng LAN không dây
và mạng LAN của bạn.

Dịch vụ triển khai
Một bản thiết kế chi tiết về quá trình triển khai thành
công.
Sau khi bạn đã có chiến lược và lộ trình về mạng SDWAN cũng như đã sẵn sàng tiến hành, các chuyên gia
thực tiễn đầu ngành của chúng tôi sẽ giúp bạn tạo bản
thiết kế chi tiết, trong đó bao gồm phân tích về hồ sơ
doanh nghiệp, yêu cầu, số liệu về khả năng hiển thị của
ứng dụng và đánh giá cấu trúc hiện tại. Các tài liệu điển
hình bao gồm:
•	
Bảng sắp xếp mục tiêu kinh doanh và yêu cầu kỹ
thuật của bạn với thiết kế cấu trúc mạng cao cấp
được đề xuất
•	
Chuyển thiết kế cấp cao của bạn thành thiết kế chi
tiết bằng cách phát triển các mẫu cấu hình cấp thấp,
biểu đồ topo lô-gic và vật lý cùng danh sách kiểm tra
quá trình triển khai SD-WAN của bạn
•	
Xác thực hiệu suất bảo mật mạng và định tuyến có
liên quan tới các thông số thiết kế, hỗ trợ hiển thị
trang web và tạo tài liệu chi tiết
•	
Dễ dàng triển khai để đáp ứng các yêu cầu được quy
định
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Cisco Capital
Cấp vốn hỗ trợ bạn đạt được mục tiêu
Cisco Capital® có thể giúp bạn mua công nghệ
cần thiết để đạt được các mục tiêu và duy trì khả
năng cạnh tranh. Chúng tôi có thể giúp bạn giảm
chi phí vốn (CapEx), thúc đẩy tăng trưởng, tối ưu
hóa số tiền đầu tư và ROI của bạn. Dịch vụ cấp vốn
của Cisco Capital giúp bạn có được sự linh hoạt
trong việc mua phần cứng, phần mềm, các dịch
vụ và thiết bị bổ sung của bên thứ ba. Ngoài ra, chỉ
có một phương thức thanh toán có thể dự đoán.
Cisco Capital hiện có ở hơn 100 quốc gia.
Tìm hiểu thêm.

Sau khi phát triển một bản thiết kế toàn diện, chúng tôi sẽ
xác định các yếu tố phụ thuộc vào mạng và tác động của
việc đưa các tính năng mới này vào môi trường của bạn.
Chúng tôi sẽ hỗ trợ quá trình triển khai nhằm giúp đảm
bảo tính ổn định và chức năng cần thiết.

Dịch vụ tối ưu hóa
Giải pháp được tối ưu hóa khi mạng của bạn phát triển và
thay đổi.
Lỗi do con người gây ra chính là nguyên nhân lớn nhất
dẫn đến tình trạng ngừng hoạt động. Kiến thức chuyên
môn về dịch vụ chuyên nghiệp và kỹ thuật, công cụ và
các phương pháp hay nhất của chúng tôi sẽ giúp bạn
khởi chạy mạng lưới của mình một cách thông minh và
đạt được hiệu suất tối ưu. Tiếp tục duy trì mạng lưới, đảm
bảo an toàn cho dữ liệu, thực hiện thay đổi mà không
mất nhiều thời gian ngừng hoạt động, đồng thời cung
cấp dịch vụ nhanh hơn.

Ưu điểm của Cisco
Dịch vụ đáng tin cậy. Chúng tôi cam kết giúp doanh
nghiệp của bạn duy trì hoạt động, đơn giản hóa và bảo
mật các hoạt động kinh doanh hàng ngày trong khi
thêm phần cứng hay phần mềm mới hoặc trong quá
trình thực hiện nhiều hoạt động chuyển đổi kinh doanh
đáng kể hơn. Với hơn 50 triệu lượt cài đặt mạng, 19,7
tỷ mối đe dọa bị chặn hàng ngày và 10 Chứng chỉ từ
J.D. Power liên tiếp, chúng tôi có kinh nghiệm và kiến
thức chuyên môn để giúp bạn duy trì vị thế cạnh tranh
trong thế giới không ngừng thay đổi và phát triển nhanh
chóng như hiện nay.
Để biết thêm thông tin về dịch vụ này cũng như các
Dịch vụ khác của Cisco, hãy liên hệ với đại diện khách
hàng tại địa phương của bạn hoặc truy cập www.cisco.
com/go/services.
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