
Tách riêng các tài 
sản quan trọng của 
doanh nghiệp, kết 
nối không dây của 
khách, đối tác kinh 
doanh

Bảo mật mạnh mẽ 
cho các mạng kết 
hợp

SLA ứng dụng có 
thể dự đoán

Không có ứng 
dụng nào ngừng 
hoạt động do kết 
nối mạng

Giảm hơn 50% chi 
phí WAN

Thay đổi quyền 
kiểm soát từ 6 
tháng xuống còn 
2 ngày

Được tối ưu hóa 
cho đám mây 
chung và SaaS

Cải thiện thời gian 
phản hồi của SaaS 
gấp 4 lần

Kết nối liền mạch 
với đám mây chung

Một lớp phủ mở 
rộng thành trung 
tâm dữ liệu, đám 
mây và nhánh

Tích cực tối ưu hóa 
O365 và các SaaS 
khác

Kỷ nguyên đám mây đã biến đổi cơ sở hạ tầng của Doanh nghiệp theo nhiều cách 
khác nhau. Hãy tìm hiểu xem SD-WAN của Cisco có thể hỗ trợ nhiều kết nối bảo 
mật hơn, nhất quán và tiết kiệm chi phí hơn cho doanh nghiệp như thế nào.

Đám mây

Chi phí

Trải nghiệm 
ứng dụng

Bảo mật
Khó giữ bảo mật

Tài sản quan trọng 
của doanh nghiệp, 
kết nối không dây 
của khách, đối tác 
kinh doanh

Phân khúc WAN với 
các chính sách cụ 
thể

Xác thực + mã hóa + 
bảo mật đám mây 
cho các mạng kết 
hợp

Những lỗ hổng 
dễ bị tấn công 
trong cấu trúc 
kết hợp

Kết hợp MPLS với 
băng thông 
rộng/LTE có chi 
phí thấp

Quản lý tập trung 
và khả năng hiển 
thị của ứng dụng

Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập:  
cisco.com/go/sdwan

Các liên kết kết 
hợp đang hoạt 
động

Không thể đoán 
trước trải nghiệm 
ứng dụng (SLA)

70% trường hợp 
ứng dụng ngừng 
hoạt động là do các 
vấn đề về kết nối 
mạng

Cisco SD-WAN có thể trợ giúp.

của bạn có thể bắt kịp xu
 hướng không?

WAN

Thách thức đối 
với doanh nghiệp

Tính năng của 
Cisco SD-WAN 

Lợi ích khi di 
chuyển

Chi phí băng thông 
quá cao ở mức 
$100/mbps

Lưu lượng truy 
cập tăng 30% so 
với cùng kỳ năm 
ngoái

Phải mất 6-9 tháng 
để thay đổi một 
chính sách đơn giản 
trong cấu trúc cố 
định

Hơn 50% lưu lượng 
truy cập vào đám 
mây nhưng mạng 
vẫn chưa dựa trên 
nền tảng đám mây

SaaS hoạt động 
kém hiệu quả

Quy trình đám mây 
chung AWS/Azure 
phức tạp

Chính sách nhận 
biết ứng dụng với 
khả năng thực 
hiện trong thời 
gian thực

Thêm người dùng, thêm ứng dụng, thay đổi thiết bị mà không 
cần thay đổi mạng.


