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Guia para Compradores

Tudo está a Migrar para a Cloud;  
A Sua Rede Não é Exceção
Hoje em dia, quase todas as empresas, seja qual for o seu 
tamanho e sector de atividade, estão a utilizar algum tipo de 
serviço “cloud”.

E isto é lógico, já que os serviços baseados na cloud 
proporcionam grandes vantagens: os departamentos de TI 
não têm que adquirir, implementar e manter equipamento 
de hardware ou software nas suas instalações, os serviços 

“cloud” são mais fáceis e rápidos de implementar, permitem 
escalar em qualquer momento se for necessário e estão 
sempre atualizados. Em resumo, ajudam a simplificar e a 
reduzir a complexidade e o custo dos serviços de TI – e 
a rede, tanto cablada como wireless, pode beneficiar das 
mesmas vantagens.

Neste guia examinaremos as caraterísticas e vantagens das 
redes geridas a partir da cloud, como parte dos serviços “cloud” 
que a empresa utiliza, o que o ajudará a decidir se o “cloud 
networking” é uma opção adequada para a sua organização. 
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Resumo
O que é o “Cloud Networking”

“Cloud Networking” é uma nova forma de implementar e gerir redes. 
Permite administrar a rede utilizando uma plataforma “cloud” que 
requere muito pouco ou nenhum investimento em capital, instalação de 
equipamento, software ou recursos de TI adicionais.

Ao contrário das soluções tradicionais “on-premise”, a gestão de redes 
a partir da cloud simplifica tarefas muito complexas, como implementar 
sites de rede em minutos ou dispor de níveis de controlo e visibilidade 
sobre a rede sem precedentes. Também permite escalar a rede sem que 
surjam engarrafamentos e administrar ao mesmo tempo a rede da sede 
corporativa e de sucursais remotas, o que reduz significativamente a 
necessidade de deslocar pessoal técnico para esses locais. 

Acima: “Cloud Networking” oferece visibilidade e controlo de rede centralizados e em tempo 

real sobre numerosas localizações físicas.

Situação do Mercado
Os padrões de investimento em TI das empresas estão a mudar rapidamente. 
Os analistas preveem que, em 2022, o investimento em soluções baseadas na 
cloud crescerá mais rapidamente que o investimento em soluções “no-cloud” 
(Fonte: Gartner Market Insight: Cloud Shift—2018 to 2022).

Até hoje, esta mudança aconteceu sobretudo no segmento das aplicações. 
Por exemplo, o uso de soluções (CRM) baseadas em “cloud” supera já o uso 
de aplicações CRM “on-premise”.

A curto prazo espera-se que a infraestrutura de TI – que inclui a rede, os 
servidores e o armazenamento – se mova rapidamente para a cloud, com 
um crescimento de 27,2% CAGR (2017-2022) em soluções “cloud” versus 
1,8% CAGR em “no-cloud”.

REPORTING MANAGEMENTANALYSIS
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Benefícios e Caraterísticas do  
Cloud Networking
A gestão de rede baseada na cloud proporciona benefícios e vantagens 
similares aos dos restantes serviços “cloud”: simplicidade, menores custos 
e implementações mais rápidas. Embora muitos fabricantes ofereçam 
soluções que denominam “na cloud”, nem todas são genuinamente 

“cloud”. É por isso muito importante saber que caraterísticas há que 
identificar no momento de escolher uma solução, e decidir se são as que 
melhor se adaptam à sua organização. 

Simplicidade e Eficiência

Provavelmente a maior vantagem do “cloud networking” é a simplicidade, 
devido ao facto de permitir gerir de forma centralizada e unificada toda a 
rede, cablada ou wireless. No entanto, há caraterísticas adicionais que podem 
melhorar ainda mais a gestão “cloud” e incrementar a eficiência operacional. 

• Gestão Centralizada da Rede 
Durante a implementação, a gestão “cloud” permite realizar de forma 
centralizada a configuração e conexão de equipamentos e a aplicação de 
políticas em toda o parte da rede. Isto simplifica muito o processo – só há 
que ligar fisicamente os equipamentos à rede, que serão automaticamente 
detetados e configurados.  
 
Os administradores de rede podem monitorizar, atualizar e resolver 
incidências de rede de uma forma fácil. Esta última tarefa é 
especialmente simplificada, graças à capacidade de realizar diagnósticos 
e resolver incidências tanto na rede corporativa como nas localizações 
remotas. Utilizam-se ferramentas como informação histórica de rede 
ou SSH remoto, que permitem aceder à consola de gestão (CLI) do 
dispositivo a partir de qualquer lugar. Além disso é possível armazenar 
grandes ficheiros com informação de rede, em vez de o fazer localmente.  
 
Em resumo, a gestão centralizada da rede reduz significativamente a 
necessidade de realizar intervenções “in-situ” ou ter que deslocar pessoal 
técnico. Uma vez que a consola de gestão está na cloud, os administradores 
de rede podem aceder a ela inclusive de fora do seu posto de trabalho.

Acima: Durante a implementação, a gestão “cloud” permite a configuração e incorporação 

centralizada de dispositivos na rede

• Gestão Unificada 
Networks use a combination of different device categories to enable 
connectivity for clients, namely wireless access points and switches in 
the LAN, and routers to access the WAN, offering centrally managed, 
secure network access with consistent access policies from HQ to 
remote branches and teleworkers. 

1 2 3 4

Conectar Descobrir Aprovisionar Tudo pronto!
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As redes “cloud” podem gerir o acesso LAN e WAN através de uma única 
consola, da implementação à administração e resolução de problemas, 
eliminando a necessidade de utilizar diferentes sistemas de gestão. 
 
Isto consegue-se com uma plataforma de gestão unificada que oferece 
um conjunto de ferramentas consistente: templates de dispositivo para 
facilitar a configuração em grandes implementações, capacidade de 
aplicar configurações e atualizações de forma remota e ferramentas de 
resolução de incidências comuns para todo o tipo de dispositivos. 

• Atualizações Automáticas 
As soluções de rede “cloud” gerem também o processo de atualização 
da própria plataforma e do firmware dos equipamentos de rede. Assim, 
os clientes contam sempre com as últimas funcionalidades, sem ter 
que dispor de pessoal técnico para o fazer (como se fosse um modelo 
SaaS). Os fabricantes estão continuamente a atualizar e a incorporar 
novas funcionalidades nos seus produtos. Gerir estas atualizações pode 
ser complicado para o departamento de TI, atrasando a disponibilidade 
das mesmas.

• Gestão por Níveis e Sites “Multi-tenancy” 
As grandes organizações necessitam gerir de forma eficiente múltiplas 
sucursais ou delegações. O cloud networking oferece a capacidade de 
gerir separadamente cada uma dessas localizações como se fossem redes 
independentes, com as suas políticas, dispositivos, etc., e fazê-lo a partir 
de uma única conta de utilizador master, acessível em qualquer lugar. 

• Análise Comparativa ao Desempenho da Rede  
As soluções de rede “cloud” avançadas dispõem de uma grande 
base de dados de rede anónima que se pode utilizar para realizar 
comparações entre o desempenho da sua própria rede e o de redes 
similares no que toca a dimensão ou padrões de uso. Esta análise 
comparativa oferece benefícios como a capacidade de resolver 
incidências proactivamente, inclusive antes que afetem o utilizador, 
e ajustar as configurações dos dispositivos ou adicionar pontos de 
acesso para mitigar problemas latentes ou limitações de cobertura.

• Maior Inteligência de Rede 
A capacidade de a plataforma “cloud” utilizar Inteligência Artificial 
(AI) e Aprendizagem Automática (ML) é um elemento chave no 
momento de escolher, já que implica dotar a rede de mais inteligência, 
aprender com padrões de comportamento, diminuir a carga de 
trabalho e melhorar o desempenho. Por exemplo, os administradores 
só necessitam de realizar a configuração mais básica, e depois as 
capacidades de AI e ML otimizam a rede de forma automática. Inclusive 
com a complexidade do BYOD e da IoT, uma rede que conte com estas 
capacidades poderá identificar um dispositivo, graças a estes padrões, 
e aplicar o perfil de utilizador ou as restrições de segurança adequadas. 
Também se autorreparará, solucionando os problemas antes que  
se espalhem. 

Acima: Uma comparação entre as complexidades 

de implementar uma rede tradicional versus uma 

rede baseada na cloud (página 6).

Configurar e implementar 
dispositivos de rede 
adicionais
• Implementação e configuração 

local e/ou centralizada
• Apoio local à implementação e 

deslocação de pessoal técnico se 
necessário

6

Aquisição de licenças de 
gestão de rede

• Licenças de dispositivo
• Suporte

5

Aquisição e implementação 
de novos controladores LAN & 
plataformas NMS

• Instalação
• Configuração
• Teste

4

Determinar se são necessários 
controladores wireless LAN 
adicionais & plataformas de 
computação NMS
• Análise de capacidade
• Hardware & Software

3

Aquisição e instalação dos 
novos dispositivos
• Pontos de Acesso
• Switches
• Routers

2

Determinar quantos novos 
Pontos de Acesso e Switches 
são necessários
• Estudo de Cobertura Wireless
• Análise ao Local

1

Networking Tradicional
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Flexibilidade

Uma das caraterísticas mais atrativas da gestão “cloud” é a elasticidade – 
dimensionar a rede de forma flexível, de acordo com as necessidades. Para 
isso, é imprescindível que a plataforma “cloud” subjacente seja capaz de 
suportar e escalar todo o tipo de redes, ao mesmo tempo que suporta a 
implementação inicial de hardware, evitando assim dispendiosas atualizações. 
Portanto, escolher a plataforma “cloud” adequada, seja pública ou privada, é 
crítico no momento de planificar, ampliar ou atualizar a rede. 

• Escalabilidade – Dimensão e Funcionalidades 
A rede escala em duas dimensões. Em primeiro lugar pode escalar em 
tamanho, para se dimensionar a rede em função dos dispositivos que 
são necessários. Em segundo lugar, pode escalar em funcionalidades. 
Isto permite ao cliente adicionar funcionalidades ou migrar para uma 
rede com mais recursos sem que isso impacte na configuração ou nas 
políticas de rede vigentes. 

• Ampliar a Rede sem Disrupções 
O “cloud networking” permite adicionar capacidades à rede sem 
que esta operação cause interrupções no serviço. Em vez de ter que 
adquirir mais equipamento ou software, o cloud networking permite 
adicionar capacidade rapidamente, por vezes em questão de minutos 
 
As organizações podem incrementar a capacidade da sua rede ao 
ritmo que desejem, seja adicionando simplesmente um dispositivo 
ou dois, seja estabelecendo um ou mais locais remotos. Algumas 
plataformas de “cloud networking” permitem incorporar até milhões 
de dispositivos, pelo que a capacidade não costuma ser um problema. 
Por outro lado, as soluções tradicionais “on-premise” podem estar 
limitadas em número de dispositivos, pelo que ir para além deste limite 
obriga a plataformas de gestão adicionais, o que resulta em diferentes 
plataformas para diferentes partes da rede. 

• Atualizar sem Afetar a Disponibilidade 
Tão importante como ampliar a rede é poder adicionar novos serviços 
e funcionalidades, como autenticação ou serviços API, sem que isto 
impacte na infraestrutura de rede subjacente ou obrigue à aquisição 
de novo hardware e software ou à formação de pessoal técnico. Em 
resumo, a infraestrutura “cloud” permite ao cliente escalar a rede de 
forma simples e à medida das necessidades.

• Um Portfólio de Hardware de Rede 
Dispor de uma única plataforma de gestão dá a vantagem adicional de, 
independentemente do tamanho, funcionalidades da rede ou modelo 
de implementação, tirar partido do mesmo conjunto de dispositivos 
de rede – pontos de acesso, switches e routers. À medida que a rede 
cresce e evolui, os clientes podem continuar a utilizar o mesmo hardware 
instalado, não tendo que substituir de repente todo o equipamento. 

Configurar e implementar 
dispositivos de rede 
adicionais
• Configuração centralizada
• Implementação “Zero-touch”

4

Procure cloud 
Aquisição de licenças de 
gestão “cloud”
• Licenças de dispositivo
• Suporte

3

Aquisição e instalação dos 
novos dispositivos

• Pontos de Acesso
• Switches
• Routers

2

Determinar quantos novos 
Pontos de Acesso e Switches 
são necessários
• Estudo de Cobertura Wireless
• Análise ao Local

1

Cloud Networking
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• Opções de Implementação 
Cada cliente tem necessidades diferentes. Enquanto muitas empresas 
preferem implementações em cloud pública, pelas suas muitas 
vantagens, outras preferem implementações “on-premise”, devido a 
exigências organizativas ou legais. Com uma só plataforma de “cloud 
networking” subjacente, o conjunto de funcionalidades é o mesmo em 
todos os modelos de implementação, e os clientes podem escolher 
a opção que mais lhes convenha, se terem que renunciar a qualquer 
funcionalidade. 

Infelizmente, as soluções “cloud networking” que oferecem uma 
plataforma única para qualquer modelo de implementação são a 
exceção. No momento de avaliar diferentes soluções, assegure-se que 
permitem realizar ampliações ou atualizações sem ter que substituir a sua 
plataforma de gestão ou equipamento de rede. Assegure-se também que 
o fornecedor oferece a opção de implementação que mais lhe convém, as 
funcionalidades de gestão e o portefólio de equipamentos de que necessita 
e que se compromete a pôr à sua disposição as novas funcionalidades à 
medida que são lançadas, independentemente da opção de implementação 
que escolha. 

Eficiência em Custos

Migrar para uma solução “cloud” pode reduzir bastante o custo de 
implementar e administrar o acesso à rede, em comparação com soluções 

“in-house”. Podem poupar-se custos nas seguintes áreas:

• Custos de capital associados à infraestrutura de hardware e software 
redundante que a plataforma de gestão e os controladores hardware 
centralizados utilizam. 

• Gastos de pessoal (salários, formação, etc.) relacionados com a gestão 
da rede, além da possível necessidade de contratar mais pessoal ao 
ampliar a rede.

• Gastos operacionais correntes, por intervenções realizadas para fazer 
configurações ou resolver incidências em sucursais ou sites remotos, 
com deslocação de pessoal técnico.

APIs de Rede Abertas e Análise Big Data

Além disso, muitas organizações beneficiam do funcionamento do “cloud 
networking” em modelo de custo OpEx, com tarifas mensais ou trimestrais 
dos fornecedores de serviços geridos consoante o consumo que a empresa 
faz do serviço cloud - em vez de incorrer nas despesas iniciais de capital 
necessárias para hospedar a sua gestão de rede in-house. 

As plataformas de “cloud networking” avançadas recolhem informação 
dos equipamentos, dispositivos e aplicações ligados à rede, tanto na sede 
central como nos escritórios remotos. Esta informação pode então ser 
colocada numa base de dados, acessível através de APIs, e ser utilizada 
para ampliar as funcionalidades da plataforma de gestão, por exemplo, 
desenvolvendo aplicações de análise para obter um melhor conhecimento 
da rede, mais desempenho ou mais eficiência operativa.

Acima: Uma plataforma de dados completa deve 

incluir APIs que melhorem a experiência dos 

utilizadores finais e dos profissionais de TI

Acima: Uma única plataforma para uma 

implementação flexível

CLOUD PÚBLICA

Simplificar a implemen-
tação e as operações 

• Gestão centralizada

• Modelo de custos flexível

• Atualizações automáticas

• Cloud privada /local

• Por detrás do seu firewall

• Flexibilidade CapEx/OpEx

Criar uma plataforma 
centralizada própria

ARQUITETURA ÚNICA E ESCALÁVEL

A SUA PRÓPRIA CLOUDCLOUD PÚB

Simplificar a im Criar uma plataforma

RÓPRIA CLOUDBLICA
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Saiba quantos 
visitantes acedem à 
sua rede e o uso que 
fazem dela

Aceda e analise os 
dados de 
monitorização da 
sua rede Wi-Fi

Cree servicios de 
conectividad que 
garanticen un 
acceso seguro a 
su red

Aprovisione a rede 
Wi-Fi diretamente a 
partir da plataforma 
ACS
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MONITORIZAÇÃO

APIs DE IDENTIDADE APIs DE 
CONFIGURAÇÃO
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Algumas plataformas de gestão “cloud” oferecem também a capacidade de 
tirar partido de dados anónimos de centenas de redes para realizar analítica 
de Big Data, e melhorar o rendimento da rede, utilizando essa informação 
para desenvolver APIs (por exemplo, através de análises comparativas, 
aprendizagem automática e aplicações API).

Para poder tirar o máximo partido desta possibilidade, as plataformas API 
devem incluir o seguinte: 

• Portfólio de APIs 
A informação sobre a rede permite desenvolver aplicações para muitos de 
casos de uso. Por isso, os fornecedores devem poder suportar diferentes 
categorias de APIs para múltiplos usos: APIs para análise de localização e 
presença, gestão de identidades e configuração de rede, etc.

• Ecossistema de Aplicações 
As APIs são um ponto de partida ideal para criadores de aplicações, 
empresas e parceiros de canal com capacidade para desenvolver 
software. Para os que no tenham essa capacidade, dispor de um 
portfólio de aplicações de terceiros permite tirar partido das APIs sem 
ter que as desenvolver eles mesmos.

• Programa de Desenvolvimento 
Um programa de desenvolvimento permite trabalhar com APIs e 
reduzir os tempos de desenvolvimento de aplicações e de integração 
de sistemas. Deve incluir um portal do developer que dê acesso às 
APIs, documentação e serviço de suporte. As aplicações de referência 
oferecem exemplos de uso e reduzem o tempo de desenvolvimento. 

Nem todas as Clouds são Iguais
Há no mercado muitos fornecedores “cloud” que disponibilizam soluções 
similares, mas nem todas as plataformas em que se baseiam são iguais. 
Nos últimos dez anos, os fabricantes evoluíram as suas infraestruturas, 
metodologias e serviços, mas nem todos fizeram o mesmo com as suas 
plataformas. Existem diferenças que afetam as aplicações de gestão que 
correm sobre elas, e por vezes apresentam limitações ou problemáticas 
que não se vêm à primeira vista, já que todas parecem iguais (isto é, têm 
o seu portal de acesso, uma vez lá dentro podem ver-se os dispositivos e 
políticas, etc.). A arquitetura e tecnologias subjacentes podem variar muito 
de um fabricante para outro, o que se traduz em diferenças nas capacidades, 
disponibilidade, agilidade de implementação, flexibilidade e durabilidade. 

A figura 2 ilustra a evolução das tecnologias de “cloud networking”. A 
primeira geração de “cloud” estava orientada à poupança de custos – 
poder eliminar hardware da própria instalação e obter maior flexibilidade 
de gestão. A segunda geração focava-se na segurança, análise e recolha 
de dados, para incrementar a resiliência e a fiabilidade. A terceira geração 
procurava impulsionar a inovação em tempo real e o uso de IA e de 

“Machine Learning”. As de quarta geração proporcionam maior durabilidade, 
maior capacidade de processamento de dados, e microsserviços/containers 
para incrementar a flexibilidade e a capacidade de escalar. 

Figura 1: As tecnologias de networking  

geridas na cloud são muito mais do que  

parecem à primeira vista
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Graças à tecnologia de “containers”, a plataforma de “cloud networking” de 
um fabricante é tecnologicamente independente da plataforma de data 
center subjacente, oferecendo uma maior portabilidade entre plataformas 
(AWS, Google, Azure, etc.), se o cliente decidir mudar por razões técnicas 
ou de negócio. 

As diferenças entre soluções “cloud” vão mais além da geração à qual 
pertença a plataforma, e incluem diferenças no sistema de licenças, 
entre funcionalidades disponíveis em modo “cloud” ou “on-premise”, 
dependência de funcionalidades, etc. É, portanto, importante comprovar 
o set completo de funcionalidades e serviços que cada oferta inclui, a 
tecnologia subjacente e as metodologias de desenvolvimento que utiliza 
(dica: se o fabricante não puder mostrar-lhe tudo isto, pode ser sinal de que 
não conta com as últimas tecnologias ou é relativamente novo no mercado 

“cloud”).

Então o que significa tudo isto no momento de adquirir uma solução? 
Estas são algumas das limitações que as ofertas existentes no mercado 
costumam apresentar:

Atualizações obrigatórias: à medida que a sua rede cresce, o fornecedor 
pode obligá-lo a adquirir um novo sistema de gestão uma vez alcançada 
uma determinada dimensão.

Perda de conectividade ou funcionalidades: em algumas soluções “cloud”, 
se um AP se desliga da cloud, todos os dispositivos ligados a ele perdem, 
por seu turno, conectividade, ou algumas funcionalidades são perdidas até 
que o AP se religue à cloud. 

• Diferentes Sets de Funcionalidades para Implementações Cloud e 
“On-Premise: Algumas funcionalidades só estão disponíveis para uma 
determinada opção de implementação, não em ambas. Dependendo das 
suas necessidades, pode ver-se obrigado a optar por um dos dois modelos. 
Também corre o risco de uma nova funcionalidade só estar disponível para 
uma das opções, e que acabe por não poder beneficiar dela.

• Disponibilidade: Com as tradicionais arquiteturas de rede, o serviço 
Wi-Fi pode ser interrompido se a plataforma de gestão cair. Com uma 
autêntica gestão “cloud”, a conectividade na rede do cliente nunca se 
perde. O mesmo ocorre se o fornecedor cancelar o acesso à plataforma 
de gestão, por exemplo, em caso de falta de pagamento. 

• Atualizações Não Disruptivas: o portfólio do fabricante inclui 
capacidades e funcionalidades opcionais (p.ex. autenticação avançada 
ou APIs) que não são suportadas por todas as soluções de gestão, e é 
necessário atualizar toda a plataforma de gestão subjacente.

• Solução Não Testada o Suficiente: o rápido crescimento deste mercado 
fez surgir muitos novos fornecedores. Verifique se têm experiência 
prévia em “cloud”, infraestruturas de rede e em serviço de suporte. 

Figura 2: Cada geração adiciona novas 

capacidades, serviços e fiabilidade
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O Que Tem que Ter em Conta ao Migrar 
para a Cloud
O “Cloud networking” está a ser rapidamente adotado por todo o tipo de 
empresas. E o ponto de partida deve ser determinar qual é a estratégia 

“cloud” mais adequada para a sua empresa e quais são as prioridades, 
colocando uma série de questões prévias:

Segurança e Privacidade

Relativamente a este ponto, há duas considerações principais:

• Perceção de perda de controlo sobre os dados de rede

• Dependência face ao fornecedor do serviço

Existem várias implicações legais e de segurança relacionadas com a 
gestão de identidades e de infraestrutura, controlo de acesso digital e 
físico, gestão do risco, cumprimento de regulações e legislação, auditoria e 
controlo de integridade, assim como riscos associados à dependência face 
ao fornecedor. 

No entanto, os fornecedores de “cloud networking” são muito conscientes 
da gravidade destes riscos, e estão a tomar medidas para os mitigar. 
No momento de avaliar diferentes fornecedores “cloud”, é necessário 
confirmar que tomam medidas quanto a todos os riscos mencionados, e 
que se avalia a eficácia das mesmas regularmente. Por exemplo, que se 
realizam testes periódicos sobre controlos de acesso físico aos data centers, 
de segurança de rede digital, através de ataques DDoS ou de hacking 
simulados. Um fornecedor “cloud” fiável deverá ser capaz de oferecer 
ampla documentação sobre as suas políticas de Segurança e Privacidade 
que responda a qualquer dúvida do cliente a este respeito.

Disponibilidade e Fiabilidade

Ao migrar para a cloud, a muitos clientes preocupam-se com a 
disponibilidade e fiabilidade, devido à sensação de perda de controlo. 
No entanto, os fornecedores de serviços de “cloud networking” são 
especialistas em gestão de infraestrutura. Garantem fiabilidade e uma 
disponibilidade de 99,99% ou mais através de SLAs. São também capazes 
de realizar atualizações minimizando o tempo de paragem da rede, e 
programar estas atualizações com tempo para que o impacto no negócio 
seja mínimo. Por último, devem dispor de planos de resiliência, que incluam 
medidas de backup e redundância, orientadas a garantir a continuidade 
dos serviços de rede em caso de desastre. 

Assegure-se que revê os SLAs dos diferentes fornecedores, em concreto o 
tempo de disponibilidade garantido, e o número e duração das atualizações 
ou desconexões programadas. Estude também o impacto das quebras 
de serviço: as soluções “cloud” mais avançadas permitem manter a 
conectividade dos utilizadores finais inclusive em caso de interrupção na 
ligação com a plataforma de gestão “cloud”. 



11WWW.EXTREMENETWORKS.COM

Desempenho do Sistema

Os utilizadores esperam que as aplicações e serviços “cloud” estejam 
sempre disponíveis e com a mesma velocidade e capacidade de resposta 
que teriam se estivessem alojados “on-premise”. Exija ao fornecedor “cloud” 
métricas de desempenho sobre a disponibilidade de serviços e reveja-as 
antes de tomar a decisão.

Uma vez que uma plataforma de “cloud networking” tem que ser acessível 
a partir qualquer lugar via Internet, o fornecedor deve contar com uma 
infraestrutura cloud globalizada. Uma infraestrutura global com data 
centers regionais é um pré-requisito para assegurar o melhor desempenho, 
ao mesmo tempo que oferece redundância. 

Conformidade

Muitas organizações têm que satisfazer exigências regulatórias como 
HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability At) ou PCI DSS 
(Payment Card Industry Data Security Standard), e outras específicas de 
regiões como Europa ou Ásia. Peça ao fornecedor de “cloud networking” 
detalhes sobre as suas políticas e nível de conformidade, e questione-o 
acerca da possibilidade de o cliente poder gerar os seus próprios relatórios 
de auditoria e acerca da localização dos seus data centers. A presença dos 
data centers a nível global não só melhora o desempenho como também 
facilita a conformidade com regulações regionais quanto à privacidade dos 
dados. 

Inteligência Artificial e Aprendizagem Automática

Ao migrar para a cloud, muitos clientes procuram funcionalidades 
avançadas, baseadas em Inteligência Artificial e “Machine Learning”, para 
melhorar o desempenho e a automatização da rede. As tecnologias cloud 
de última geração permitem ao cliente dispor de mais informação de TI e 
de negócio e de mais ferramentas de automatização.

Aproveitando a potência do Big Data, o “cloud networking” de quarta 
geração aplica IA e ML a uma grande quantidade de dados (dezenas 
de milhões por segundo), para proporcionar valor adicional ao cliente. 
Ferramentas tais como verificações ao estado de saúde da rede, clientes 
e segurança 360, reparação de bugs automatizada, RMA e quarentena de 
dispositivos, visibilidade de rede e reporting avançados implementam-se 
para otimizar a gestão e a segurança da rede. 

As tecnologias de AI e ML simplificam a planificação, implementação, 
gestão e suporte da rede, permitindo ao departamento de TI centrar-se 
naquilo que aporta valor ao negócio e eliminando funções que consomem 
recursos de forma desnecessária.
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Conclusão 
O “Cloud Networking” é uma solução poderosa que oferece muitas 
vantagens em comparação com os sistemas de gestão de rede não 
baseados na cloud. Devido à sua flexibilidade e capacidade de escalar 
sem disrupções, as soluções de “cloud networking” são adequadas para 
empresas de qualquer tamanho e sector de atividade. Devido a isto, até 
sectores ou regiões que tradicionalmente confiam mais em implementações 
on-premise, estão a migrar para a cloud. 

Esperamos que este guia lhe seja útil para decidir se o “cloud networking” 
pode ser uma opção para a sua empresa e para avaliar as ofertas do 
mercado. Com o “cloud networking” a sua organização pode ganhar em: 

Simplicidade e Eficiência
• Gestão de rede centralizada

• Gestão unificada

• Atualizações automatizadas

• Gestão segmentada de delegações e sucursais

• Análise comparativa de desempenho de rede

• Mais inteligência, que reduz a carga de trabalho do departamento de TI 
e resulta em maior desempenho

Flexibilidade
• Ampliar o tamanho da rede

• Ampliação/incorporação de novas funcionalidades sem gerar disrupções

• Suporte total, qualquer que seja a sua opção de implementação

• Um só conjunto de hardware à medida que amplia e atualiza a rede

Eficiência e Redução de Custos
• Menor investimento em software e hardware

• Menos recursos necessários para implementação e manutenção

• Transformar o investimento de capital em custos operativos

• Manutenção e resolução de problemas mais simplificadas

Análise e Conhecimento da Rede
• Amplo porfólio de APIs

• Ecossistema de aplicações

• Programa de desenvolvimento

Entre em contato com sua equipe de Portugal em Lisboa:  
rnunes@extremenetworks.com
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