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Atende ao requisito crítico de alta
disponibilidade para SD-WAN

 

 

Os dispositivos EdgeConnect 
chegaram ao local bem quando
estávamos tendo o pico de
interrupções da operadora. 
Assim que o EdgeConnect foi
implementado, a rede ficou tão
estável que fomos informados
pela gestão sênior que não
deveríamos removê-lo. Eles não
queriam arriscar nenhum
impacto adicional para os clientes
testando outro fornecedor”.
— Ryan Van Dynhoven, Diretor de Infraestrutura,

TrialCard Incorporated

 
 

 

Garante alta qualidade e
estabilidade para aplicações em
toda a empresa
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O problema era que os provedores de telecomuni-
cações da empresa sempre deixavam as conexões 
caírem, causando longos períodos de inatividade. 
Mesmo com dois circuitos de largura de banda alta 
de dois provedores separados, o problema persis-
tia e o comutação manual de um circuito para outro 
demorava.

Billy Vaughan, engenheiro de rede sênior da Trial-
Card, explica: “Perder apenas dois pacotes para um 
de nossos call centers fazia com que a conexão 
caísse, e isso significava que os agentes podiam 
ficar inativos por até 15 minutos. Isso chegou a 
acontecer mais de uma vez por dia”.

Com base em sua experiência em uma empresa 
anterior, Van Dynhoven enxergou a SD-WAN como 
sendo a solução e trouxe a empresa de consultoria 
Opex Technologies para avaliar fornecedores de 
SD-WAN. Dada a importância da conectividade do 
call center, dois dos requisitos principais eram a alta

 disponibilidade (HA) e a capacidade de lidar com o 
tráfego em ambos os circuitos VPLS de 1 gigabit da 
TrialCard, além de um terceiro link de banda larga a 
cabo em algumas localidades.

Muitos dos concorrentes foram descartados imediata-
mente por falta de recursos de HA ou porque não 
podiam administrar os circuitos VPLS. Isso estreitou 
as possibilidades para Silver Peak, proposta pelo 
parceiro Sirius Computer Solutions, além de CloudGe-
nix e Cisco Viptela, a serem testados nessa ordem. 
Porém, o plano mudou quando a plataforma de borda 
SD-WAN Unity EdgeConnect™ da Silver Peak foi 
testada em condições de operação em tempo real no 
maior call center da empresa.

Van Dynhoven relembra: “Os dispositivos EdgeConnect 
chegaram ao local bem quando estávamos tendo o pico 
de interrupções da operadora. Assim que o EdgeConnect 
foi implementado, a rede ficou tão estável que fomos 
informados pela gestão sênior que não deveríamos 
removê-lo. Eles não queriam arriscar nenhum impacto 
adicional para os clientes testando outro fornecedor”.

Vaughan acrescenta: “A capacidade de HA que a Silver 
Peak trouxe realmente se destacou. Em um teste ao vivo 
durante o horário comercial com agentes atendendo 
ativamente as chamadas, houve falha em uma das caixas. 
Nós desconectamos e, ainda assim, não perdemos 
nenhuma ligação”.

A plataforma EdgeConnect agora está implementada com 
configurações de HA em todos os call centers, escritórios 
comerciais e data centers da TrialCard espalhados pelos

https://www.siriuscom.com/
https://www.silver-peak.com/products/unity-edge-connect
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EUA, e em processadores externos terceirizados na 
Europa. Com classes de aplicações de SD-WAN em 
ambos os circuitos VPLS e, em alguns casos, em um 
terceiro link de banda larga a cabo, os call centers 
agora têm conectividade estável e de alta qualidade 
ao sistema de voz Cisco, além de desktops virtuais 
usados para gerenciar chamadas de clientes e 
processar pedidos por meio de uma série de 
aplicações desenvolvidas internamente em execução 
nos data centers corpora-tivos. Os gerentes também 
podem se conectar com segurança às aplicações da 
TrialCard por meio do protocolo RDP (Remote 
Desktop Protocol) da Micro-soft, junto às aplicações 
SaaS, como Salesforce e ServiceNow, com o tráfego 
de internet sendo roteado  nos data centers pelos 
firewalls Palo Alto Networks da empresa.

Para otimizar o desempenho e a qualidade das várias 
aplicações, Van Dynhoven e sua equipe usaram a 
interface de gerenciamento Unity Orchestrator™ para 
configurar as classes de aplicações voltadas ao negó-
cio. Por exemplo, o sistema de voz Cisco é 
classificado como “Tempo Real/Alta Qualidade” para 
garantir que tenha prioridade máxima na SD-WAN. 
Vaughan observa, “Usamos a maioria das classes de 
aplicações voltadas ao negócio predefinidas pela 
Silver Peak, apenas adicionando elementos como 
Salesforce e Microsoft RDP à classificação crítica. Fora 
isso, a Silver Peak já fornece tudo pronto, acertando 
na mosca”.

Confiabilidade e qualidade de 
voz aprimoradas
Desde a implementação da plataforma de borda 
SD-WAN EdgeConnect, o tempo de inatividade 
devido a interrupções no circuito desapareceu.
A qualidade das chamadas de voz também é 
garantida. Vaughan observa: “Antes, tínhamos 
várias instâncias de áudio unilateral, mas não 
tivemos nenhuma desde a implementação do 
EdgeConnect. Ao acessar o data center remoto, as 
pessoas costumavam reclamar do desempenho 
lento da aplicação. Mas agora não
recebemos mais essas reclamações.
O desempenho é muito consistente,
estejam eles acessando o data
center local ou um em qualquer
parte do país”.

A equipe de TI também viu
benefícios diretos da SD-WAN 
EdgeConnect. Por exemplo, 
desativando os roteadores WAN
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tradicionais na borda e contando com a interoperabi-
lidade de roteamento no EdgeConnect, a equipe 
simplificou muito o gerenciamento do roteamento. 
Vaughan explica: “Devido à forma como nossos dois 
data centers aumentam, temos tabelas de roteamen-
to muito complexas. Antes, tínhamos que gerenciar 
nossas próprias rotas e redirecionar manualmente 
cada site  se um link caísse. Agora, apenas apontamos 
o principal switch local para o EdgeConnect e ele
resolve tudo.

O roteamento subjacente ainda é complexo, mas 
gerenciá-lo está muito mais simples”. A chave para 
simplificar o gerenciamento da SD-WAN é a visibilida-
de e o controle avançados fornecidos pelo Orchestra-
tor. Van Dynhoven comenta: “O orquestrador nos 
permite realmente entender nosso tráfego e fazer 
alterações com facilidade. Também é útil para a 
solução de problemas (troubleshooting). Se as pesso-
as começarem a reclamar de um problema com o 
sistema de chamadas, podemos acessar um endereço 
IP individual e verificar como o tráfego está indo e 
vindo. Dessa forma, podemos descartar rapidamente 
a rede e concentrar os proprietários da aplicação 
sobre o problema.”

Talvez o maior benefício para a TI seja ter mais tempo 
para o suporte ao negócio, em vez de gastá-lo corren-
do trás dos problemas de rede. Vaughan ressalta esse 
ponto, concluindo: “Antes do EdgeConnect, eu me 
sentia mais como um bombeiro apagando incêndios 
toda vez que algo acontecia. Agora que não temos 
mais problemas com quedas de rede , é bom me 
sentir um engenheiro de novo”.

Para mais informações sobre a Silver Peak e nossas 
soluções, por favor visite: silver-peak.com/

https://www.silver-peak.com/products/unity-orchestrator
https://www.silver-peak.com/
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> Elimina o tempo de inatividade de call center devido a
interrupções no circuito, melhorando o atendimento
ao cliente

> Oferece maior confiabilidade e qualidade de voz para
call centers que têm importância crítica para o negócio

> Melhora o desempenho e a estabilidade das
aplicações, suportando uma maior produtividade

> Permite que os agentes de call center atendam às
expectativas de serviço ao cliente de forma consistente

> Aumenta a qualidade da experiência e a satisfação
do usuário final

Simplifica o gerenciamento do roteamento, liberando
mais tempo para a TI se concentrar no negócio

>

> Otimiza a solução de problemas (troubleshooting) de
aplicações, acelerando a resolução dos problemas
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para fornecer conectividade confiável e de alta 
qualidade para o sistema de voz Cisco e outras 
aplicações de negócio desenvolvidas interna-mente em 
execução nos dois data centers da TrialCard. As classes 
de aplicações voltadas ao negócio garantem que cada 
classe de aplicação obtenha os recursos de rede 
necessários para atender aos requisitos de 
desempenho e qualidade da empresa. A equipe de TI 
usa o Unity Orchestrator para monitoramento e geren-
ciamento da SD-WAN em toda a empresa.

Resultados

Cliente
A TrialCard Incorporated oferece acessibilidade 
financeira, acesso e adesão a medicamentos, 
suporte ao paciente e serviços de ensaios clínicos 
em nome de fabricantes de produtos farmacêuti-
cos. Fundada em 2000, a TrialCard já conectou 
mais de 30 milhões de pacientes, gerando uma 
economia em medicamentos de marca de quase 
US$ 12 bilhões até hoje. A empresa está sediada 
em Morrisville, Carolina do Norte.

Desafio
Frequentes interrupções das operadoras estavam 
causando longos períodos de inatividade para os call 
centers da TrialCard - que são o núcleo do negócio - 
e impactando o serviço aos clientes. A comutação do 
circuito de uma operadora para outra era um 
processo manual e complexo. A equipe de TI 
também recebia reclamações de agentes de call 
center sobre desempenho lento no acesso a aplica-
ções e serviços no data center remoto da empresa. 
Além disso, a equipe de TI não tinha visibilidade do 
tráfego da rede, o que dificultava a identificação da 
origem dos problemas em aplicações.

Solução
A TrialCard implementou a plataforma de borda SD-
WAN Unity EdgeConnect com alta disponibilidade 
em todos os seus call centers, escritórios comerciais 
e data centers nos EUA, e em parceiros externos 
terceirizados na Europa. A SD-WAN une  dois 
circuitos VPLS de 1 gigabit e, em certos locais, um 
terceiro link de banda larga a cabo
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