LÍDER EM ACELERAÇÃO DE DADOS

SILVER PEAK PERMITE INICIATIVAS
ESTRATÉGICAS DE TI
O software da Silver Peak acelera a transferência de dados entre
data centers, filiais e a nuvem. Isso permite a empresas de todos
os portes:
• Backup e recuperação de mais dados na WAN
• Consolidação de data centers (e migração rápida de dados para
novos locais)
• Centralização de servidores e armazenamento sem afetar o
desempenho de aplicativos
• Aceleração de desempenho da nuvem com redução de custos
• Colaboração em tempo real na WAN (voz, vídeo, desktops virtuais)
Além disso, a Silver Peak aprimora as operações de TI ao oferecer
os seguintes benefícios:

ABORDAGEM ÚNICA À ACELERAÇÃO DE
DADOS:
A abordagem de rede da Silver Peak à aceleração de dados
oferece vantagens exclusivas:
• Flexibilidade virtual. A Silver Peak oferece a solução virtual
de mais alta capacidade, com a habilidade única de rodar nos
principais hipervisores. Todos os produtos virtuais estão disponíveis para download imediato e teste gratuito em nossa loja
• Maior capacidade. A Silver Peak tem aplicações físicas e virtuais facilmente escaláveis de Mbps para Gbps de capacidade da
WAN, com suporte para centenas de milhares de sessões.
• Otimização de todo o tráfego IP.  Apenas a Silver Peak
otimiza todo o tráfego corporativo, independentemente do
protocolo de transporte ou versão de aplicativo.

• Maior visibilidade e controle da WAN
• Menores custos de largura de banda ao adiar upgrades e/ou
passar para MPLS,VPNs e nuvem

produtos de aceleração de dados com a Mais alta capacidade
Otimização WAN
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SILVER PEAK TORNA A ACELERAÇÃO DE DADOS FÁCIL DE IMPLANTAR – ONDE
E QUANDO VOCÊ MAIS PRECISA:

EM QUALQUER LUGAR

A QUALQUER HORA

O software da Silver Peak roda em qualquer plataforma de hardware, incluindo servidores, comutadores, roteadores e aparelhos
específicos

Todos os produtos virtuais estão disponíveis 24 horas por dia
para compra ou teste no site silver-peak.com/marketplace

QUALQUER PESSOA
Se você é um profissional de rede, armazenamento ou virtualização, a Silver Peak resolve seus problemas de mobilidade de dados de
maneira fácil e com eficácia de custos:

888.598.7325 | www.silver-peak.com
© Silver Peak Systems, Inc. All rights reserved. All other brands, products, or service names are or may be trademarks or service marks of,
and are used to identify, products or services of their respective owners.

