
O United Community Bank assegura desempenho e disponibilidade de

com a plataforma de borda SD-WAN Unity EdgeConnect

RETORNO DE
INVESTIMENTO
EM 3 ANOS

Banco de Illinois ajuda a manter
clientes e empregados satisfeitos
com acesso confiável à serviços
bancários de internet em SD-WAN
eficiente e resiliente
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O United Community Bank assegura desempenho e 
disponibilidade de aplicações ao mesmo tempo em 

plataforma de borda SD-WAN Unity EdgeConnect
Nas áreas central, do sul e oeste de Illinois, clientes 

assim como seu dinheiro, no United Community 
Bank. Por quê? A resposta está no nome.

O United Community Bank (UCB) nasceu na região 
central daquele Estado há mais de um século e
cresceu por manter-se focado nas comunidades 
locais, frequentemente rurais, que atende. 

O UCB também é um banco do século 21 e usa 
tecnologia para continuamente melhorar a experi-
ência do cliente e possibilitar serviços modernos, 
como internet banking móvel e pagamentos online.

Com sedes bancárias frequentemente a centenas de 
quilômetros de seu centro de dados principal, o 

-
ções e serviços necessários para conduzir negócios 
do dia a dia. Conforme Zac Heineman, diretor de TI 
do UCB: “TI é parte de tudo o que o banco faz. Se 
uma rede cai, temos empregados frustrados, 



O impacto positivo que o
Orchestrator e a SD-WAN da
Silver Peak tiveram em nossas
despesas administrativas gerais
é extraordinário. Para mim, foi
uma mudança de vida.”
—

 
Zac Heineman, diretor de TI, United
Community Bank
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Pondo fim à c omplexidade de 
rede 
Muito do crescimento do banco se deu através de 
fusões e aquisições, que resultaram em um mix 
irregular de serviços de rede: de MPLS até linhas T1, 
passando a mistura de cabos Ethernet acoplados a 
banda larga em backup ou linhas DSL, mais três 
backbones em companhias de telecomunicação 
alimentando os centros de dados primário e de 
backup do banco. Roteadores de filiais legados 
estavam espalhados ao longo da empresa. Gerenciar 
a complexidade da rede era frustrante para Heine-
man e sua equipe, e administrar as falhas para os 
circuitos de backup era uma tarefa manual e demora-
da que interrompia os processos de negócio.

À medida que novas aquisições continuaram a 
acontecer na família UCB, Heineman precisou encon-
trar uma abordagem de rede melhor. Por um acaso, 
um integrador de redes, ao comentar sobre SD-WAN, 
apresentou ao Heineman o Vmware SD-WAN da 
VeloCloud. Contudo, depois de uma implantação 
parcial, ele rapidamente percebeu suas limitações e 
começou a avaliar outros vendedores, incluindo a 
Cisco Viptela e a Silver Peak. “A Silver Peak analisou 
cada caixa que tínhamos,” conta ele. “Eles trouxeram 
um serviço de uma classe verdadeiramente superior, 

lidando com clientes furiosos no saguão ou no 
drive-through, porque não conseguem ter acesso às 
informações bancárias deles. Isso é um fator muito 
motivador para obtermos mais confiabilidade em 
nossa infraestrutura de rede”.

O banco desde então retirou seus roteadores de filiais, 
confiando agora no EdgeConnect como sua única 
plataforma de borda WAN, fornecendo roteamento e 
filtro de tráfego específico por aplicativo. Os circuitos 
WAN legados estão sendo desativados conforme 
expiram os contratos. Em última instância, cada 
dispositivo EdgeConnect será finalizado com dois links 
internet comerciais de provedores de serviço locais, ou 
uma combinação de internet comercial e LTE(4G). Ao 
negociar contratos mais favoráveis com fornecedores 
de serviços internet, Heineman espera um retorno 
total do investimento em três anos.

Atualmente, todo o tráfego das filiais flui através do 
centro de dados primário – nenhuma separação local 
de internet é permitida. Contudo, a versatilidade do 
EdgeConnect abriu uma oportunidade para Segurança 
baseada em nuvem e o UCB agora avalia a segurança 
fornecida pela nuvem Zscaler de encadeamento de 

que funciona de fato, com visibilidade e controle 
diretos do tráfego de aplicações, logging e backup — 
era tudo o que precisávamos.”

SD-WAN versátil,
economicamente eficiente
Hoje, o UCB implantou a plataforma de borda SD-WAN 
Unity EdgeConnect™ em todas as suas 48 estações 
remotas e em seus dois centros de dados – em um 
total de 50 locais. A implementação inteira foi comple-
tada em menos de três semanas. Mais que isso, o 
provisionamento sem contato físico do EdgeConnect 
vai permitir ao banco abrir novas filiais online de forma 
muito mais rápida, conforme seguir sua expansão.

“Com o EdgeConnect foi tão fácil de implantar que 
pudemos converter uma de nossas filiais no meio do 
dia, com aproximadamente 20 segundos de 
inatividade,” observa Heineman.

https://www.silver-peak.com/products/unity-edge-connect
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serviço com o EdgeConnect para fornecer acesso 
local direto e seguro à internet. “O EdgeConnect nos 
deu um imenso espaço de flexibilidade para tentar 
novas possibilidades,” enfatiza Heineman.

Resiliência WAN aprimorada,
gerenciamento simplificado
Com funcionalidades como tunnel bonding (ligação 
em túnel), path conditioning (condicionamento de 
rota), qualidade de serviço (QoS) e dynamic path 
control (controle dinâmico de rota) no EdgeConnec t, 
o desempenho e confiabilidade da rede melhoraram 
dramaticamente para o UCB. Aplicações lentas ou 
períodos de inatividade total devido a pequenos 
apagões ou interrupção de circuito são agora coisas 
do passado.

Com este alto nível de confiabilidade de rede, o UCB 
também foi capaz de repensar completamente seu 
sistema telefônico. Por exemplo, cada filial tradicio-
nalmente tinha seu próprio sistema telefônico. 
Contudo, a alta confiabilidade de VoIP sustentado 
pela solução Silver Peak SD-WAN EdgeConnect, 
possibilitou ao banco adotar pontos concentradores 
de voz regionais. Através da interface de gerencia-
mento Unity Orchestrator™, Heineman então criou 
classes de aplicações voltados ao seu negócio para 
classificar VoIP como “tempo real” e assegurar que o 
tráfego de voz receba a mais alta prioridade sobre 
ambos os links disponíveis. “Em uma chamada de 
teste para demonstrar o quanto a SD-WAN era 
confiável, eu desconectei uma das conexões internet 
do EdgeConnect,” relata Heine-man. “Os 
interlocutores seguiram falando. Nem uma única 
parte da chamada foi perdida e a qualidade de voz 
nunca foi prejudicada.”

Heineman também configurou classes de aplicações 
voltadas ao negócio para aplicações de negócio 
cruciais, como atividades bancárias de base e 
tráfego de rede de baixa prioridade, como patches
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(correções) de aplicações, para assegurar que cada tipo 
de aplicativo receba da rede os devidos recursos.

Com a SD-WAN inteira em um gerenciamento centrali-
zado através do Orchestrator, tudo, desde atualizações 
periódicas de software até resolução de problemas de 
rede, é mais rápido e fácil. De fato, Heineman diz que 
reparos de Windows eram uma das grandes questões 
de TI. “Nós entregamos  um reparo de Windows 10 de 
4GB e subitamente vimos o contador de transações se 
reduzir vagarosamente. Ainda executamos reparos no 
meio do dia, mas os classificamos com a mais baixa 
prioridade e aplicamos um limitador de banda larga. 
Agora podemos nos manter mais em dia com atualiza-
ções porque é tão simples e nunca mais ouvimos falar 
sobre problemas de desempenho de aplicações ou de 
falhas de reparos.

Quando há um problema na rede, em vez de tirar os 
ocupados administradores de sistema de um grande 
projeto, Heineman tem tido a chance de colocar a 
solução de problemas na mão de equipes de auxiliares 
técnicos que podem rapidamente localizar a fonte do 
problema através do Orchestrator e trabalhar direta-
mente com o provedor de serviços para resolver a 
questão.

“O impacto positivo que o Orchestrator e a SD-WAN da 
Silver Peak tiveram em nossas despesas administrativas 
gerais foi extraordinário,” afirma Heineman.
“Recentemente tivemos uma interrupção no circuito 
primário de nosso escritório central. No passado, isso 
teria sido extremamente interruptivo, mas em vez disso 
foi trivial aos negócios, sem nenhuma reclamação de 
usuário enquanto resolvemos a questão com a compa-
nhia de telecomunicações. Para mim, foi uma mudança 
de vida.”

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

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

Desafio 

Solução

Resultados
> Melhoria de desempenho e confiabilidade para

aplicações bancárias cruciais

> Assegura disponibilidade de rede com tolerância
de falhas automática abaixo de milésimos
de segundo

> Prioriza aplicações com ótimos recursos de rede,
alinhados com a necessidade de negócio

> Melhora a qualidade de experiência dos empregados
do banco e seus serviços a clientes

>

> Permite implantação rápida de novas filiais,
reduzindo esse processo de meses para semanas

Simplifica a administração de rede com
orquestração SD-WAN centralizada

> Entrega um retorno total do investimento
previsto para três anos
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Com raízes que remontam a 1907, o United
Community Bank (UCB) é um banco de US$ 2,5 
bilhões operando sete marcas de bancos com mais 
de 100 locais, incluindo bancos e caixas automáticos 
em 33 comunidades. Com escritórios centrais em 
Chatham, Illinois, o UCB é de propriedade e adminis-
tração de seus empregados e esta filosofia de 
gerenciamento local e administração corporativa 
estende-se a cada uma das comunidades que os 
bancos, empregados e clientes UCB chamam de lar.
Hoje, a família United Community Bank inclui o 
United Community Bank, o Brown County State 
Bank, o Golden State Bank, o Marine Bank & Trust, o 
Mercantile Bank, o Farmers State Bank of Camp 
Point e o Liberty Bank.

Depois de anos de fusões e aquisições, o UCB tinha 
um mix de tecnologias de rede conectando suas 
locações filiais remotas com aplicações e serviços 
em um centro de dados principal. Esta complexida-
de era difícil de se administrar e necessitava de 
tolerância a falhas manual no caso de um pequeno 
apagão e interrupção de circuito, o que interrompia 
as operações bancárias. Na medida em que o banco 
seguiu se expandindo através de M&A, necessitou 
de uma solução para aumentar a resiliência WAN e 
simplificar a administração exaustiva da WAN.

O UCB implantou a plataforma EdgeConnect ao longo 
de todas as suas 48 filiais e dois centros de dados em 
menos de três semanas. O banco retirou seus rotea-
dores legados de filiais e agora confia no EdgeConnect 
como seu único dispositivo de borda, conectando 
locações remotas ao centro de dados através de links 
internet comerciais redundantes, apoiado as tecnolo-
gias de tunnel bonding, path conditioning, QoS e 
controle dinâmico de rota para otimizar o tráfego de 
aplicativo. O UCB usa o Orchestrator para gerencia-
mento centralizado de sua SD-WAN regional.

https://ucbbank.com/
https://ucbbank.com/



