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Unity Orchestrator
ENTERPRISE
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O Unity Orchestrator oferece aos clientes a capacidade única 
de atribuir políticas de estratégia empresarial  de forma centra-
lizada, para proteger e controlar todo o tráfego de rede de  
longa distância definida por software (SD-WAN) do Silver Peak 
Unity EdgeConnect. Uma interface de usuário intuitiva que 
oferece níveis sem precedentes de visibilidade tanto do data 
center quanto de aplicações baseadas em nuvem.

 Características principais
Administração em uma única tela: Permite a 
implementação rápida e consistente de políticas 
voltadas ao negócio em toda a rede, eliminando 
muitas das etapas manuais repetitivas e munda-
nas necessárias para configurar e conectar 
escritórios remotos e filiais

Orquestração centralizada e automação de 
políticas: Capacita os administradores de rede 
a definir e orquestrar de forma centralizada 
políticas de segurança granulares e a criar 

zonas seguras fim a fim com qualquer 
combinação de usuários, grupos de 
aplicações e overlay virtuais, enviando 
configurações para sites de acordo com os 
objetivos do negócio. Além disso, oferece 
impecável encadeamento de serviços drag 
and drop (arrastar e soltar)  para serviços 
de segurança de última geração



O Orchestrator fornece detalhes específicos sobre a 
integridade e o desempenho da SD-WAN:

O painel do dispositivo exibe um resumo 
centralizado dos dispositivos conectados à rede, 
top talkers , aplicações, mapa de topologia e 
muito mais.

O mapa de integridade fornece uma visão de alto 
nível do status do dispositivo EdgeConnect e da 
integridade da rede com base nos limites confi-
gurados para perda de pacote, latência e jitter.

Ferramentas de monitoramento e relatórios para 
gerar e agendar vários relatórios personalizados 
para rastrear uma variedade de métricas de 
desempenho; os relatórios podem ser 
programados regularmente e enviados 
automaticamente de forma individual ou para 
departamentos específicos.
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>

 >

Implementações de SD-WAN 
mais rápidas
O Unity Orchestrator ™ permite o provisionamento 
seguro zero-touch de dispositivos Unity EdgeCon-
nect™ em filiais. O Orchestrator automatiza a 
atribuição de políticas voltadas ao negócio para 
garantir conectividade mais rápida e fácil entre 
múltiplas filiais, eliminando falhas de configuração 
que pode resultar da atualização manual de regras e 
listas de controle de acesso (ACLs) site a site. Com o 
Orchestrator, os clientes podem:

 >

>

 >

Monitoramento da integridade em
tempo real e relatórios históricos

 >

>

>

Figura 1: Uma visão matriz do Orchestrator fornece uma visualização
intuitiva e fácil de ler das zonas configuradas e exceções de whitelist
definidas.

Figura 2: O Unity Orchestrator permite a definição centralizada e a
distribuição automatizada de políticas voltadas ao negócio de toda a
rede para múltiplas filiais.
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Evitar reconfigurações de WAN entregando aplica-
ções aos usuários em overlays virtuais personalizadas

Alinhar a entrega de aplicações aos objetivos de 
negócios  por meio de políticas voltadas ao negócio

Simplificar as implementações de filiais com Perfis 
EdgeConnect, que descrevem a configuração virtual 
e física da localidade 

Visualização em tempo real: Monitora em 
tempo real taxa de transferência, perda, latência 
e jitter nas classes de aplicações voltadas ao 
negócio e  nos serviços de transporte 
subjacentes para identificar proativamente 
potenciais impactos no desempenho.

Monitoramento granular em tempo real e 
relatórios históricos: Fornece detalhes especí-
ficos sobre a aplicação, localidade e estatísticas 
de rede, incluindo monitoramento de desempe-
nho contínuo de perda, latência e ordem de 
pacotes para todas as rotas da rede; identifica 
todo o tráfego de aplicações nativas e da web 
por nome e localidade. Alarmes e alertas 
permitem a resolução mais rápida de proble-
mas de rede.

Relatórios de economia na largura de banda: 
Registra a economia de custos por mudança 
para a conectividade de banda larga.



Figura 3: Relatório de monitoramento do Unity Orchestrator sobre o consumo da aplicação.

Figura 4: O Unity Orchestrator Dashboard resume o estado de
integridade geral da SD-WAN, o status do dispositivo, a topologia
e as principais aplicações.

Ganhe controle sobre a nuvem

>
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Implementação Flexível
>

 

Licenciamento do Orchestrator
>

>

03Silver Peak   |   Data Sheet

Obtenha uma imagem precisa de como SaaS 
(Software-as-a-Service) e IaaS (Infrastructure-as-a-
Service) estão sendo utilizados na organização.

Identificação baseada em nome e relatórios de 
todas as aplicações hospedadas em nuvem e em 
datacenter

Local (On-premise): Implemente o Orchestrator como 
uma máquina virtual em um ambiente existente

>

>

Nuvem privada: Implemente o Orchestrator como
uma instância virtual na nuvem Amazon Web Services
(AWS)

Orchestrator hospedado na nuvem: Um Orchestrator
da Silver Peak hospedado em nuvem oferece um
modelo de implementação alternativo altamente
confiável, com zero CAPEX. Com uma licença opcio-
nal, as organizações podem se inscrever no Orches-
trator como serviço de software, que oferece suporte
a todos os recursos do Orchestrator sem a complexi-
dade de gerenciar recursos virtuais de computação e
armazenamento no local. Uma instância exclusiva do
Orchestrator para cada cliente corporativo garante
gerenciamento SD-WAN, monitoramento e relatórios
com segurança

O Cloud Intelligence fornece mapeamento de 
internet de melhor rota para serviços SaaS

O Unity Orchestrator, hospedado no local ou em 
uma nuvem privada, está incluso na compra do 
Unity EdgeConnect (consulte as folhas de dados das
unidades EdgeConnect)

O Orchestrator hospedado em nuvem opcional 
requer uma assinatura separada

Rastreamento de tráfego de rede do provedor SaaS

https://www.silver-peak.com/resource-center/unity-edge-connect-data-sheet-solution
https://www.silver-peak.com/resource-center/unity-edge-connect-data-sheet-solution
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Entregando Valor Real de Negócio
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Economia: Com o EdgeConnect, os clientes podem 
reduzir drasticamente os custos de conectividade, 
equipamento e administração de rede; esta econo-
mia é alcançada através de:

Redução nos custos de largura de banda, usando 
ativamente a conectividade de banda larga

OPEX: Reduzindo o tempo e a experiência 
necessários para conectar filiais

CAPEX: Reduzindo a proliferação de dispositivos 
e mudando para uma arquitetura de “thin 
branch” (pequenos sites remotos)

 >

>

 >

Desempenho: A satisfação do usuário final e a 
produtividade melhoram significativamente devido 
ao desempenho e a disponibilidade consistentes e 
aprimorados para aplicações legadas  e em nuvem.

Visibilidade e Controle: Os clientes se beneficiam de 
níveis sem precedentes de visibilidade em aplica-
ções legadas e em nuvem.

Segurança: Segmentação centralizada de usuários, 
aplicações e serviços WAN em zonas seguras e 
direcionamento automatizado do tráfego de 
aplicações em toda a LAN e WAN em conformidade 
com políticas de segurança predefinidas, diretrizes 
regulatórias e propósitos do negócio .

> Extensível: Totalmente compatível com hardware da 
infraestrutura WAN e serviços de transporte 
existentes, os clientes podem ampliar ou substituir 
suas redes MPLS por qualquer forma de 
conectividade de banda larga de forma rápida e sem 
interrupções. Além disso, os clientes podem 
substituir roteadores convencionais com o SD-WAN 
EdgeConnect, que consolida funções de rede como 
SD-WAN, otimização de WAN, roteamento e segu-
rança em uma única instância de software; tudo

O EdgeConnect é a plataforma unificada SD-WAN 
mais ágil, que também impulsiona melhorias de 
desempenho de aplicações líderes da indústria 
para qualquer forma de conectividade. Os clientes 
Silver Peak se beneficiam significativamente em:

gerenciado de forma centralizada a partir do 
Orchestrator. Fácil integração com sistemas de 
orquestração fornecida por meio de APIs RESTful.


