
Plataforma unificada que inclui SD-WAN,
mas também roteamento, segurança e
segmentação, otimização de WAN,
visibilidade e controle de aplicações
e rede
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MANUAL DE VENDAS

Modernizando a
Arquitetura WAN

O que é?

Perguntas qualificadoras

1. Qual é a sua topologia de rede atual?

2. Atualmente, você sofre com limitações
de largura de banda?

3. Ao escolher alternativas ou ampliações para
MPLS, qual o elemento mais crítico que você
precisa ter na solução?

4. Você consegue manter a simplicidade e a
segurança da WAN enquanto expande
seu ambiente?

5. Quais recursos de monitoramento você possui
para análise de logs e em tempo real
de sua WAN?

 ·

·

· Análise em tempo real e histórica

Configuração e administração
centralizadas com o Unity Orchestrator™

MPLS

Banda larga

Orquestração
Centralizada

 Unity EdgeConnect™ 
atua como roteador,

SD-WAN e otimização de WAN

Breakout (saída pela internet local) de internet
que conecta diretamente a aplicações SaaS

Data CenterEncadeamento de serviço de
segurança para datacenter 
local baseado em nuvem
ou na matriz

Diferenciais Silver Peak

Uma rede de longa distância moderna, definida 
por software (SD-WAN) é uma arquitetura WAN 
virtual que usa uma função de controle centrali-
zado para direcionar o tráfego de forma segura 
e inteligente pela WAN. Uma abordagem auto-
matizada, sensível a aplicações e orientada por 
políticas, que possam ser implementadas em 
ambientes existentes e novos é essencial para 
simplificar e consolidar a infraestrutura de WAN.

Pode ser uma classe de SD-WAN para um 
ambiente existente ou um dispositivo SD-WAN 
de pequeno porte com funções de rede unifica-
das para novos ambientes, unindo SD-WAN, 
firewall, segmentação avançada, roteamento, 
otimização de WAN e visibilidade e controle de 
aplicações em uma única plataforma, gerencia-
da de forma centralizada.
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Por que o cliente irá me escolher?

· Possui modelos de implementação flexíveis que
podem entrar como classe em qualquer ambiente
existente

· Desassocia os serviços de transporte WAN para
acelerar drasticamente o desempenho das aplicações

Melhora a eficiência operacional e reduz os custos,
reduzindo a dependência do MPLS

·

É uma solução de borda WAN unificada, unindo
SD-WAN, firewall, segmentação avançada, roteamento,
otimização de WAN e visibilidade e controle de
aplicações em uma plataforma única, com
gerenciamento centralizado, que reduz a a carga de
trabalho na filial (greenfield)

·

· Permite que seus clientes direcionem de maneira
inteligente todo o tráfego de aplicação confiável
direcionado à internet a partir da filial diretamente
para a internet, eliminando a ineficiência do
transporte de retorno (backhaul).

Fornece configuração e administração centralizadas,
permitindo que a equipe de TI defina centralmente
as políticas de segurança e qualidade de serviço
(QoS) que controlam como as aplicações devem ser
roteadas pela rede e entregues ao usuário

·

CIOs, VPs e gerentes de TI
responsáveis pela implementação,
operação e gerenciamento geral
de tecnologia na organização 

Profissionais de gestão e
aquisição de serviços de
telecomunicações
(pode incluir vídeo e outros
serviços de conferência)

Arquitetos e engenheiros de
rede responsáveis pelo
gerenciamento da infraestrutura
de WAN e do desempenho
de aplicações 

UMA SD-WAN MODERNA:

Acelera em 100 vezes a
implementação em centenas ou
milhares de sites através de um
único painel centralizado e do
Zero Touch Provision (ZTP),
colocando novas filiais online
de forma rápida e consistente

Melhora em 40 vezes o
desempenho das aplicações,
aumentando a satisfação do
usuário final, a produtividade e
reduzindo as reclamações
de usuários

Simplifica e agiliza a arquitetura
WAN, reduzindo CAPEX e
diminuindo OPEX

Estende as funções de rede
facilmente por meio do
encadeamento de serviços
aos principais dispositivos de
segurança e serviços em nuvem,
protegendo a empresa contra
ameaças e vulnerabilidades

Integra-se perfeitamente com
roteadores de borda,
dispositivos de firewall e outros
dispositivos de rede para
proteger os investimentos de
infraestrutura existentes

Simplifica operações com um
único painel para monitoramento
de aplicações em tempo real,
acelerando a resolução de
problemas e reduzindo os
tempos de manutenção e
atualização

 

Perfis alvo de clientes

Principais benefícios
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Greg Taylor, Engenheiro de Rede 
Sênior

Builders FirstSource

“Com a plataforma SD-WAN Edge-
Connect conectando nossos sites e
uma infraestrutura em nuvem 
altamente automatizada e ágil, os 
usuários desfrutam de uma experi-
ência de alta qualidade e podem ser 
mais produtivos, o que, em última 
análise, ajuda a melhorar os prazos 
de comercialização.”

Naidu Annamaneni, CIO e VP
da Global IT, eSilicon

Robert Holloway, Gerente de 
Infraestrutura, Tennessee Oncology
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Histórias de sucesso de clientes

“ “Estou muito feliz com a plataforma 
de borda SD-WAN EdgeConnect. 
Ela economiza tanto tempo e 
minimiza a probabilidade de erro 
humano. Com a plataforma SD-WAN 
EdgeConnect, temos muito mais 
granularidade em como 
direcionamos o tráfego, o que nos dá 
a flexibilidade de que precisamos 
para permitir que o negócio cresça e 
se adapte a novas oportunidades.”

 

  “Os recursos avançados de 
segmentação com base em zonas da 
plataforma SD-WAN EdgeConnect 
nos permitirão definir de forma 
centralizada as zonas seguras de 
LAN para LAN, para isolar o tráfego 
da rede corporativa do tráfego de 
Wi-Fi de convidados tanto na LAN 
quanto na WAN. Com o 
EdgeConnect, podemos ir além de 
uma arquitetura WAN convencional, 
centrada em roteador e firewall, em 
direção a uma borda WAN 
totalmente integrada e com 
gerenciamento centralizado.”

Principais Declarações sobre a Silver Peak

· O Gartner nomeou a Silver Peak como líder pelo
segundo ano consecutivo no Quadrante Mágico
para Infraestrutura de Borda WAN de 2019.

· Implementada por mais de 2 mil clientes em
todo o mundo

A Silver Peak tem a única plataforma de borda
SD-WAN unificada

 ·  

Prêmios/Reconhecimentos da Silver Peak

Respostas a objeções

“Me disseram que MPLS é mais confiável do
 que internet”

Resposta:

“Estou me preparando para iniciar uma
 atualização do roteador. Por que devo parar e
 considerar a SD-WAN da Silver Peak agora?”

Resposta:

“Temos contrato com nosso provedor de
 MPLS por mais X anos”

Resposta:

“Eu já tenho <<Cisco, Riverbed, Velocloud,
  etc.>>...”

Resposta:

Com a Silver Peak, você tem a opção de manter 
sua rede MPLS, além de fornecer desempenho de
linha privada pela internet pública. A Silver Peak 
utiliza técnicas avançadas para superar os efeitos 
adversos de pacotes perdidos e fora de ordem 
para melhorar o desempenho de aplicações na 
internet banda larga, assim como nas conexões 
MPLS.

Se você precisar de largura de banda incremental 
para aplicações ou para fornecer maior tempo de
atividade, pode complementar o MPLS com 
internet de banda larga em uma SD-WAN híbrida, 
o que te dá a opção de migrar do MPLS conforme 
seu próprio ritmo e conveniência.

A plataforma de borda SD-WAN Unity EdgeCon-
nect com interoperabilidade de roteamento 
unificada oferece suporte a BGP e OSPF, permitin-
do que você se conecte a sites que não fazem 
parte da malha SD-WAN ou desative completa-
mente os roteadores de filial legados.

Investigue o status atual da infraestrutura WAN 
existente - há uma atualização, EOS (end-of-sale) 
ou EOL (end-of-life) em andamento? Custos de 
manutenção? Algum interesse na consolidação de 
dispositivos: roteador, firewall, WAN op.? Integra-
ção necessária para encadeamento de serviços?
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Recursos

VÍDEOS

 

VÍDEOS DE APRESENTAÇÃO

 

DATASHEETS

RESUMO DA SOLUÇÃO

WHITE PAPERS

HISTÓRIAS DE SUCESSO

INFOGRÁFICOS

FAQ’S:

 
SYNNEX Westcon 
Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100 
Bloco B – 9º Andar 
São Paulo, SP CEP: 04726-170


E-mail: Silverpeak.pt@synnex.com 
Website: www.synnex.com

Tel: +55 11 5525 7300

© 2020 Silver Peak Systems, Inc. Todos os direitos reservados. Silver Peak, o logo Silver Peak e todos os nomes, logos e marcas de produtos Silver Peak
são marcas registradas da Silver Peak Systems, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Todos os outros nomes de produtos, logos e marcas são propriedade de seus respectivos donos.
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Especificações da EdgeConnect

O que é SD-WAN

Por que SD-WAN

Vídeo: Principais benefícios da SD-WAN

Descrição geral da Solução Unity EdgeConnect

Uma WAN voltada ao negócio para a empresa
moderna que prioriza a nuvem

Plataforma de Borda SD-WAN Unity EdgeConnect

Solução Unity Orchestrator

Solução Unity Boost

Mudando para um modelo de rede centrado
no negócio

 

Compreendendo o valor comercial da SD-WAN

Estudos de caso de clientes

Redesenhando a borda WAN com SD-WAN

Uma comparação das abordagens de hoje para
borda WAN

FAQ do Silver Peak

https://www.silver-peak.com/everything-you-need-to-know-about-sd-wan#play-lightboard-video-5Tv-Lf8_3NM
https://www.silver-peak.com/everything-you-need-to-know-about-sd-wan#play-lightboard-video-yzD9s53oMRg
https://www.silver-peak.com/resource-center/videos/top-benefits-enterprises-are-realizing-by-deploying-an-sd-wan
https://www.silver-peak.com/resource-center/unity-edgeconnect-sp-sd-wan-solution-overview
https://www.silver-peak.com/resource-center/silver-peak-dell-vep4600-sd-wan-data-sheet
https://www.silver-peak.com/resource-center/edgeconnect-us-ec-us-specification-sheet
https://www.silver-peak.com/resource-center/edgeconnect-us-ec-us-specification-sheet
https://www.silver-peak.com/resource-center/unity-edge-connect-data-sheet-solution
https://www.silver-peak.com/resource-center/unity-orchestrator
https://www.silver-peak.com/company/faq
https://www.silver-peak.com/sites/default/files/infoctr/sd-wan-comparison-diagram-0119.pdf
https://www.silver-peak.com/sd-wan-rearchitecting-the-wan-edge-infographic
https://www.silver-peak.com/resource-center/customer-success-stories
https://www.silver-peak.com/resource-center/access?item=3701&Asset_Downloaded__c=Understanding%20the%20Business%20Value%20and%20Financial%20Impact%20of%20SD-WAN
https://www.silver-peak.com/resource-center/making-shift-business-first-networking-model



