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Hybrid

Kiire juurutamine ja taaste, kusjuures kohapealseid 

IT-töötajaid on vaja vähe või üldse mitte

Keskne haldusportaal hõlbustab võrgu projekteerimist 

ja haldamist ning liikluse seiramist. WAN 

kohandatakse iga ettevõtte vajadustele, et vältida 

raiskamist ja ebaefektiivsust

Hübriidne WAN kasutab eri võrkude, näiteks 

privaatvõrgu ja interneti koostoimeid, et saavutada 

võrguressursside efektiivsem kasutamine ja elastsus

Põhjalik täiskomplektne harukontorilahendus 

lihtsustab juurutamist ja haldamist ning pakub 

WAN-ühenduvuse juhtimist, käitumisanalüüsi ja 

rakenduste juurdepääsu juhtimist WAN-is

Valikuline WAN-i optimeerimise funktsioon, mis 

kasutab teenust TrueCONNECT™ Accelerator 

WAN-i läbilaskevõime paremaks ärakasutamiseks 

ning rakenduste jõudluse tõstmiseks

Sedamööda, kuidas ettevõtted ise üha enam digitaliseeruvad, peavad ka paljud nende jaoks olulised 
rakendused ja platvormid tingimata pilve liikuma.  Meie ärikliendid nõuavad ühe paindlikumaid, avatumaid 
ja pilvepõhisemaid WAN-tehnoloogiaid.

TrueCONNECT™ Hybrid on murranguline lahendus harukontorite võrguühenduse lihtsustamiseks ja 
rakenduste jõudluse optimeerimiseks. See SD-WAN (Software-Defined Wide Area Networking) tehnoloogiat 
kasutav teenus võimaldab luua hübriidvõrke, milles mitu pääsutehnoloogiat moodustavad ühe loogilise 
sidetee.

Ettevõtete agiilsuse ja rakenduste jõudluse suurendamisega, andmesidekulude vähendamisega ja ettevõtte 
rakenduste käideldavuse maksimeerimisega pakub TrueCONNECT™ Hybrid, tänapäeva hajusatele 
ettevõtetele täiesti uut taristutaset.

EELISED

Agiilsem lahendus teie ettevõttele

Hybrid (SD-WAN) 

IKT-partner, kellele võib loota



Eelised 
kasutajatele

TrueCONNECT™ Hybridi võrguskeem

Suurendab ettevõtte ja võrgu agiilsust 
lisakulutuste ja täiendavate IT-töötajateta

Kasutab paremini mitut ja hübriidset 
WAN-i ning maksimeerib läbilaskevõime ja 
võrguressursside kasulikkust

Juurutamine uutes tegevuskohtades ja 
teenuse taastamine käib kiiresti tänu 
nullpuutega valmendusele

Mitmik- ja hübriidse WAN-i lõimimine

Võimalik on lõimida mitu WAN-i, privaatvõrku ja 
internetti üheks hübriidseks WAN-iks, mis on elastne, 
toetab TrueCONNECT™ Premium QoS-i ning on 
võimeline sideks teiste TrueCONNECT™ Premium-i 
sõlmedega.

Hulk lahendusi – täiskomplekt teenuseid

CITIC Telecom CPC pakub tõelist täiskomplektset hallatavat 
lahendust TrueCONNECT™ Hybrid, mis lihtsustab tarkvara- 
taristus konkurentsieeliste leidmist.  Meie asjatundjate tiimid 
kohandavad koostöös teie ettevõtte IT-töötajatega võrgu- 
lahenduse kavandit ja valvavad kogu teie võrgust 
migreerumise protsessi, mis hõlmab kõiki ettevõtte 
ühenduvuse aspekte, näiteks privaatvõrku, internetti, 
andmekeskusi, CITIC Telecom CPC SmartCLOUD™ rakendusi 
ja muid kolmanda osapoole pilveteenuseid.

Keskne haldusportaal

Esmaklassiline kasutuskogemus ja täielik ülevaade teie 
WAN-taristu ehk keskne haldusportaal on lihtsasti  juurde- 
pääsetav ja juhitav.  Saate WAN-ist üksikasjaliku ülevaate, mis 
hõlmab kõigi sageli kasutatavate ettevõtte rakenduste 
tegevust ja võrgu tervikseisundi näitajaid.

Arukas marsruutimine

Seade TrueCONNECT™ Hybrid suudab plaanida pilve 
rakendamiseks tõhusaima marsruudi, mis väldib 
võrguummistusi, valides erinevate teenuseosutajate 
võrkude vahel. Nii piisab võrgu läbilaskevõimest ka 
kõige nõudlikumate rakenduste töökindlaks ja tõhusaks 
käitamiseks.

Nullpuutega valmendus

Juurutatav igas kontorisõlmes, ilma et oleks vaja 
kohapealset IT-töötajat.  Harukontorid saavad hübriidse 
WAN-lahenduse, sh WAN-ühenduvuse ja WAN-is 
rakenduste juurdepääsu juhtimise üheainsa seadmega.

Täiustatud WAN-i rakenduste juurde- 
pääsu juhtimine ja marsruutimine

Minimeerib võrguseadmete keerulisust, 
maksumust ja halduskulusid, kuna sadade 
sõlmede seadistuse muutmine on 
võimalik mõne klõpsuga

Hybrid

Mitu harukontorit

Teised pilveteenuse 
osutajad
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CITIC Telecom CPC Hong Kong T: 852 2170 7101 Taiwan T: 886 2 6600 2588 Hiina (tasuta number): 400 880 1222   
Jaapan T: 81 3 5339 1968 Malaisia T: 603 2280 1500 Singapur T: 65 6220 6606

Eesti T: 372 622 33 99 Läti T: 371 6721 4122 Leedu T: 370 5264 4303
Poola T: 48 22 630 63 30 Venemaa T: 7 495 981 5676 Holland T: 31 20 567 2000  

W: www.citictel-cpc.com
Aasia Vaikse ookeani piirkond: 
info@citictel-cpc.com
Euroopa ja SRÜ: info-eu@citictel-cpc.com

Dünaamiline 
marsruutimine


