
A Dunelm assegura disponibilidade de rede, desempenho e
segurança para construir negócios em multicanais com a
plataforma líder EdgeConnect SD-WAN.

ECONOMIZA
£400 mil
POR ANO

REDUZ A LATÊNCIA 
EM 70%

ACELERA
DESEMPENHO EM 4X

Varejista líder em produtos para
o lar no Reino Unido otimiza agilidade e
eficiência para fornecer uma experiência
de compra de alta qualidade ao cliente
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Quando o assunto é mobiliário doméstico, os 
britânicos sabem onde comprar: Dunelm. Com mais 
de 170 lojas e um site popular de vendas via inter-
net, a Dunelm trabalha continuamente para fazer as 
compras fáceis e convenientes para seus clientes. 
Esta é a motivação para sua transformação de 
varejista tradicional em um negócio multicanal, 
introduzindo inovações como os dispositivos de 
ponto de venda (POV) móveis em lojas. Se um 
cliente não consegue encontrar um item em uma 
loja, um agente de vendas agora pode usar o POV

móvel para ajudá-lo a encontrar o produto em outra 
loja ou fazer o pedido online, permitindo que 
ajudem o cliente no local e estendendo a oferta 
online a qualquer pessoa dentro da loja.

Para possibilitar uma experiência de compra tão 
fluida, a Dunelm está abandonando suas aplicações 
instaladas em datacenter e adotando tecnologias 
livres de servidores na nuvem AWS. Este avanço 
também trouxe a garantia de uma rede (WAN) 
robusta de grande extensão.



Este é um ponto ideal para WAN (SD-WAN) definida
por software e Greco sabia disso. Seguindo de perto
tecnologias de ponta, ele soube do SD-WAN logo no
que ele entrou em cena e, desde então, tem
procurado uma oportunidade de aplicar essa
tecnologia. Agora ele conseguiu.

Encontrar a solução SD-WAN adequada

O EdgeConnect atende a todas as 
exigências. A capacidade de 
gerenciar a rede WAN e implementar 
mudanças de forma centralizada ao 
longo de todas as lojas era vital para 
nós. Combinar isso com a manutenção 
do roteamento, firewall, além da 
otimização da WAN, tudo em
uma única plataforma unificada,
foi como realizar um sonho.”

— Tonino Greco, chefe de Infraestrutura e
DevOps da Dunelm
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Contudo, a arquitetura de rede WAN (hub-and-s-
poke) tradicional, conectando cada loja através de 
um único circuito MPLS ao centro de dados princi-
pal, não estava à altura da tarefa. Frequentes 
quedas de circuitos WAN deixavam as lojas offline. 
Realizar atualizações de preços aos sistemas POV 
das lojas levava de 10 a 15 minutos congestionava 
todo o resto do tráfego na WAN. E a introdução de 
novos serviços nas lojas é um processo tedioso e 
demorado. Para Tonino Grego, chefe de 
infraestrutura e DevOPs da Dunelm, a solução era 
sair da antiga topologia hub-and-spoke para  uma 
rede full mesh.

Depois de encontrar-se com um representante da Silver 
Peak, Greco imediatamente percebeu que a plataform  a 
líder em SD-WAN Unity EdgeConnect™ se encaixava bem. 

“O EdgeConnect atende a todas as exigências”, diz ele. “A 
capacidade de gerenciar o WAN e mudar a implementa-
ção de forma centralizada ao longo de todas as lojas era 
vital para nós. Combinar isso com a manutenção do 
roteamento, firewall, além da otimização da WAN, tudo 
em uma única plataforma unificada, foi como realizar um 
sonho.”

A Dunelm está agora implantando a plataforma 
EdgeConnect em todas as suas 170 lojas, assim 
como em armazéns, depósitos, escritórios de 
negócios, instalações de fabricação, um call center e 
um estúdio de fotografia. No total, a SD-WAN vai 
incluir 196 sites quando estiver inteiramente 
implantada. Em cada loja, a plataforma EdgeCon-
nect é finalizada com dois Circuitos de Acesso 
Dedicado à Internet (DIA), cada um de um provedor 
diferente, os quais se ligam aos dispositvos Edge-
Connect virtuais instalados na nuvem AWS. A 
Dunelm então usa o AWS Transit Gateway para 
encadear serviços dos dispositivos EdgeConnect, 
com a nova geração de firewalls da Palo Alto 
Networks, e conectá-los a serviços de aplicações 
que rodam na nuvem AWS.

A Dunelm liga os dos circuitos DIA e alavanca a 
gama total de potencialidades SD-WAN na EdgeCon-
nect, incluindo path conditioning (condicionamento 
de rota), qualidade de serviços e dynamic path 
control (controle dinâmico de rota). A empresa 
também usa a interoperabilidade de roteamento 
incorporada e o firewall baseado em zona dentro 
da plataforma EdgeConnect para viabilizar acesso 
direto e seguro das lojas e outras instalações para 
aplicações que rodam em AWS.

Enquanto pesquisava online vendedores de 
SD-WAN dentro de seus requisitos específicos, 
Greco encontrou um vendedor que se mantinha 
aparecendo no topo: Silver Peak.

https://www.silver-peak.com/products/unity-edge-connect
https://www.silver-peak.com/products/unity-edge-connect
https://www.silver-peak.com/products/unity-edge-connect/path-conditioning
https://www.silver-peak.com/products/unity-edge-connect/dynamic-path-control
https://www.silver-peak.com/products/unity-edge-connect/dynamic-path-control
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circuito MPLS de 20 Mbps MPLS, com um custo 
40% mais baixo. Nós tínhamos de 10 a 15 lojas offline por 
semana em razão de quedas do sistema.
Isso simplesmente parou de acontecer.”

Adicionalmente, ao retirar os tradicionais roteadores, 
firewalls e dispositivos de rede de operação específica 
das lojas e eliminar a necessidade de gerenciamento 
terceirizado daquele equipamento, Greco estima que 
a Dunelm vai economizar cerca de £ 400 mil (R$ 2,9 
milhões) por ano quando a implementação integral 
do SD-WAN EdgeConnect estiver concluída.

Agilidade para permanecer entregando
novos serviços de fidelização de clientes

Um dos principais objetivos da Dunelm em avançar 
na direção da nuvem e construir o SD-WAN foi ganhar 
mais agilidade para introduzir novas possibilidades 
em lojas e entregar uma experiência ao cliente com 
alta qualidade e consistente. Na rede legada, planejar 
e implementar VLAN para um novo serviço demoraria 
semanas. Através do Orchestrator, Greco e sua 
equipe podem criar uma nova VLAN e implementá-lo nas 
lojas em 10 a 20 minutos.

Greco conclui dizendo que: “Nossa rede sustenta 
tudo o que fazemos na Dunelm. As melhorias em 
desempenho, agilidade e eficiência que temos alcançado 
com a plataforma líder SD-WAN da EdgeConnect estão 
possibilitando à Dunelm transformar-se no negócio 
multicanal que aspiramos. Elas permitiram a introdução 
de novos serviços, como o POV móvel.
Este é apenas o pico do iceberg. Há muito mais vindo por 
aí”.

Para mais informações sobre a Silver Peak e nossas 
soluções, visite: silver-peak.com
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Entrega desempenho, eficiência e 
segurança.
Ao usar a interface de gerenciamento Unity Orches-
trator™ , Greco e sua equipe criaram camadas de 
aplicações voltadas ao negócio com classes de 
serviço para aplicações-chave, incluindo ponto de 
venda (POV), wi-fi do cliente e voz sobre IP (VoIP) e 
vídeo. Greco também utiliza firewall baseado em 
zona no Edge-Connect para segmentar logicamente 
VLANs dentro das lojas de modo que, por exemplo, 
o tráfego wi-fi de clientes esteja completamente
isolado do POV ou do sistema VoIP. Isto oferece à
equipe um nível de controle e segurança que
simplesmente não existia no passado.

“Com nossa rede MPLS anterior, se alguém decidis-
se atualizar um servidor no meio do dia, isso ocupa-
ria toda a banda larga disponível para serviços dos 
quais as lojas dependiam”, lembra Greco. “Agora, 
com o EdgeConnect, somos capazes de especificar 
que nosso aplicativo de ponto de venda (POV) 
receba prioridade máxima, assim, o tráfego se 
mantém, independentemente do que outras pesso-
as estejam fazendo na rede.”

Agregado ao pacote de otimização de desempenho 
WAN Unity Boost™ opcional, unificado dentro da 
plataforma EdgeConnect, Greco notou um aumento 
de quatro vezes na transmissão de rede. Atualiza-
ções de preços que anteriormente levavam até 15 
minutos agora são finalizadas em questão de 
segundos. De fato, o desempenho das aplicações 
melhoraram no geral, com uma latência até 70% 
menos em algumas aplicações, como um sistema de 
gerenciamento de inventário baseado em nuvem.

“A outra boa nova”, diz Greco, “é que agora temos 
dois links DIA de 10 Mbps, que fornecem mais 
performance e resiliência do que tínhamos com um

https://www.silver-peak.com/products/unity-orchestrator
https://www.silver-peak.com/products/unity-orchestrator
https://www.silver-peak.com/
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Cliente

Desafio

Solução

Resultados
> Aumento de quatro vezes na transmissão de rede

com o Boost

> Redução do tempo de atualização de preços para
as lojas, que passou de até 15 minutos para
apenas alguns segundos

> Melhoria no desempenho das aplicações,
reduzindo a latência em até 70%

> Aumento da resiliência com links DIA duplicados a
custo 40% mais baixo do que com MPLS individual

> Consolidação dos dispositivos de borda ao retirar
roteadores, firewalls e dispositivos de rede de
operação específica, economizando cerca de £
400 mil (R$ 2,9 milhões) por ano

> Aceleração da implantação de novos serviços de
loja, que passou de semanas para 20 minutos

> Os associados de loja puderam manter o foco na
otimização da experiência do consumidor, em vez
de cobrir quedas do sistema
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A Dunelm é a varejista líder em produtos para o lar 
do Reino Unido, oferecendo a seus clientes produ-
tos para melhorar todos os cômodos de seus lares.
A empresa está focada em estilo, qualidade e valor 
e está comprometida a auxiliar clientes a criar o lar 
que desejam. Com mais de 170 lojas na Inglaterra, 
no País de Gales, na Escócia e na Irlanda do Norte, 
além de 30 mil produtos à venda nas linhas expan-
didas de produtos online, mais de 3,5 milhões de 
clientes visitam lojas e sites da Dunelm por semana.
Nos últimos anos, a Dunelm foi agraciada com os 
prêmios House Beautiful, Varejista Favorito de 
Produtos para o Lar e Varejista Online Favorito.

A Dunelm está se transformando de varejista tradi-
cional em um negócio multicanal. Isso exigiu uma 
rede robusta e ágil para conectar lojas com aplica-
ções que rodam em AWS. Sua antiga arquitetura de 
rede radial (hub-and-spoke) baseada em MPLS tinha 
frequentes quedas de sistema, o desempenho das 
aplicações era lento e a introdução de novos servi-
ços digitais nas lojas era tediosa e propensa a erros.

A Dunelm está implantando a plataforma EdgeCon-
nect em 196 sites, incluindo todas as 170 lojas, 
assim como seus armazéns, depósitos, escritórios de 
negócios, instalações de fabricação, call center e 
estúdio de fotografia. A plataforma EdgeConnect 
está integrada com dois Circuitos de Acesso

Dedicado à Internet (DIA), os quais se ligam a 
alguns dispositivos EdgeConnect virtuais instalados 
em AWS. Os dispositivos EdgeConnect estão 
encadeados em  serviço com a nova geração de 
firewalls da Palo Alto Networks através do AWS 
Transit Gateway, que então se conecta aos serviços 
de aplicações que rodam na nuvem AWS. A Dunelm 
agregou com a otimização WAN Unity Boost para a 
rede de loja e gerencia a SD-WAN de forma centrali-
zada, usando o Unity Orchestrator.
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