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Accelerator

Hallatavad WAN-i optimeerimisteenused 
tõstavad KIIRUST

Accelerator

Konkurentsis püsimiseks peab ettevõtte töötajatel olema pidev, kiire ja asukohast sõltumatu juurdepääs 
kasulikule teabele ja kriitilistele rakendustele kogu WAN-is. IT-osakondade jaoks tähendab see pidevat survet 
üha suurema hulga rakenduste pakkumiseks WAN-is.  Kriitiliste hübriidlahenduste käitamine andmekeskuses 
(nt andmete replitseerimine, varundamine ja taaste) ei ole alati praktiline, sest WAN-is töötlemine on 
ajamahukas. WAN-i geomeetriline hajutatus põhjustab latentsust ja aeglustab rakenduste tööd. Seetõttu 
vajavad ettevõtted lahendust rakenduste töö optimeerimiseks, andmeedastuse kiirendamiseks ja tootlikkuse 
tõstmiseks.

TrueCONNECT™ Accelerator (TCA) jätab need probleemid minevikku. See võib suurendada WAN- 
rakenduste jõudlust kuni 200 korda ning lahendada WAN-i latentsusprobleemid, et harukontorites töötaksid 
rakendused kohtvõrgule sarnase kiirusega. Andmete kiirem liikumine ja rakenduste sujuv töö tõstab kõigi 
töötajate tootlikkust sõltumata asukohast.

LAN-i sarnane rakenduste töökiirus harukontorites.

Ühendub tohutu hulga ettevõtetele vajalike 
rakendustega, näiteks failijagamine (CIFS ja NFS), 
manusega e-kirjade saatmine (MAPI, Lotus Notes), 
veebilehitsemine (HTTP) ja andmebaaside kasutamine.

Vähendab TCP-kätlust ning kasutab WAN-i läbilaske- 
võimet paremini ära.

Juurutatav läbipaistvalt, ilma et oleks vaja muuta 
rakendusi, kasutajakontosid, ruutereid ja muud 
IT-taristut või seadistada tunnelit.

Lihtsasti laiendatav kliendi ettevõtte kasvades või 
võrgu läbilaskevõime suurenedes.

Töötab kõigi edastusohje protokolli (TCP) kasutavate 
rakendustega ning optimeerib nende WAN- 
ressursikasutust.

EELISED

IKT-partner, kellele võib loota
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KIIRUS
Suurendab kõigi levinud TCP-rakenduste tõhusust WAN-is kuni 
200 korda.

 Vähendab TCP-kätluste arvu ja pendelleviaegu ning kasutab 
seega WAN-i olemasolevat läbilaskevõimet paremini ära, 
parandades rakenduste töökiirust ja võimaldades käitada 
korraga rohkem rakendusi.
 
Andmeid on võimalik WAN-is turvaliselt replitseerida, mis 
vähendab replitseerimisaega tundidelt minutitele.

VÄHEM KULUSID
 Paindlik kuumaksepõhine mudel, pole vaja teha kapitali- 
mahutusi ega ettemakseid.

LIHTNE KASUTADA
 Lihtne juurutada tänu isehäälestuvale installipaketile.

 Kasutajatel on võimalik rakenduseserverid täielikult 
konsolideerida, ilma et see mõjutaks rakenduste jõudlust.

 CITIC Telecom CPC liiklusseireteenusega Traffic Monitoring 
Service (TMS) lõimimisel on saadaval kesksed analüüsiraportid.

CITIC Telecom CPC katkematu seire, klienditoetelefon ja e-posti 
teel pakutav tugiteenus pakub kliendile põhjalikku ülevaadet 
WAN-i toimimisest.

PAINDLIKKUS
 Toetab ühel seadmel tuhandeid kasutajaid.

 Ideaalselt lõimitav CITIC Telecom CPC TrueCONNECT™ Premium 
privaatvõrguga, ühildudes selle QoS-, VoIP-, videokonverentsi- ja 
muude reaalajaliste vahenditega.

Mis on TrueCONNECT™ Accelerator?

TrueCONNECT™ Accelerator on kulutõhus ja hästi skaleeritav 
hallatav teenus, mis pakub palju võimalusi ettevõtte kulude 
vähendamiseks, näiteks IT tsentraliseerimist ja virtualiseerimist 
ning andmekeskuste konsolideerimist. TrueCONNECT™ 
Accelerator on kohandatav igale ettevõttele järgmiste erisustega:

 WAN-rakenduste optimeerimine – kasutatav tohutu 
hulga ettevõtetele vajalike rakendustega, näiteks 
failijagamine (CIFS ja NFS), manusega e-kirjade saatmine 
(MAPI, Lotus Notes), veebilehitsemine (HTTP) ja 
andmebaaside kasutamine WAN-is.

 Andmemahu optimeerimine – töötab kõigi edastusohje 
protokolli (TCP) kasutavate rakendustega ning optimeerib 
nende WAN-ressursikasutust.

 Edastuste optimeerimine – vähendab TCP-kätlust ning 
kasutab WAN-i läbilaskevõimet paremini ära.

 Lihtsus – juurutatav läbipaistvalt, ilma et oleks vaja muuta 
rakendusi, kasutajakontosid, ruutereid ja muud IT-taristut 
või seadistada tunnelit.

Ainulaadsed eelised
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Pole vaja kanda algkulusid ega teha 
ettemakseid

Kuni 200 korda suurem tõhusus, 
andmete kiire replitseerimine ja lühemad 
pendeledastusajad WAN-is

WAN-i läbilaskevõime parem kasutamine

Lõimitav CITIC Telecom CPC TMS-iga, et 
WAN-i jõudlust paremini visualiseerida

CITIC Telecom CPC alati kättesaadav klienditugi

Lõimitav CITIC Telecom CPC TrueCONNECT™ 

Premium teenusega, ühildudes selle QoS-, VoIP-, 

videokonverentsi- ja muu reaalajalise liiklusega

Lihtne kasutada, isehäälestuv.  Ei mõjuta 

IP-marsruutimist

Eelised 
kasutajatele

 TCA = TrueCONNECT™ Accelerator
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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


