
REDES DE LONGA DISTÂNCIA DEFINIDAS POR SOFTWARE   
DA CHINA TELECOM AMERICAS

SD-WAN  

A Gartner cita que até 2020, uma “transição para a nuvem” 
afetará mais de US$ 1 trilhão em gastos com TI, à medida que 
as empresas transferem a dispendiosa infraestrutura de rede 
legada do data center para a nuvem. Para ajudar a facilitar 
essa mudança, a Gartner prevê que até 25% dos profissionais 
de TI gerenciarão sua WAN por meio de software, tornando a 
SD-WAN um mercado de US$ 1,3 bilhão até 2020. 

Reconhecendo que a programação e a automação de rede 
seriam uma maneira de simplificar a conectividade multinuvem, 
a China Telecom começou a construir um backbone global de 
26 locais, conectado à nuvem e habilitado para SD-WAN (AS 
36678), para oferecer qualidade de experiência (QoE) superior 
e controle centralizado, independentemente da tecnologia de 
transporte subjacente ou da arquitetura do aplicativo. Como 
provedor líder de serviços SD-WAN da China, fazemos parceria 
com você para reduzir os custos e a complexidade de TI, ao 
mesmo tempo em que aumentamos o desempenho e a segu-
rança de suas redes transpacíficas. 

Sobre a China Telecom Americas 

A China Telecom Americas, uma subsidiária integral sediada nos 
Estados Unidos da China Telecom Corp. Ltd. (NYSE: CHA), é uma 
provedora internacional de telecomunicações para serviços 
de dados, IP e voz por atacado para empresas multinacionais, 
organizações e operadoras internacionais que exigem serviços 
domésticos da China e acesso internacional à China e à Ásia-Pa-
cífico. 

Com sede em Herndon, Virgínia e escritórios em Chicago, Los 
Angeles, Nova York, San Jose e subsidiárias em Toronto e São 
Paulo, a China Telecom Americas continua expandindo sua for-
ça e seu alcance para atender em tudo a nossa crescente base 
de clientes, com soluções prontas, completas e baseadas local-
mente, desde circuitos de dados domésticos e internacionais 
da China até serviços de IDC, gerenciamento de rede, gerencia-
mento de equipamentos, integração de sistemas e muito mais.

SAIBA MAIS! 
www.ctamericas.com



Topologia e design SD-WAN

sales@ctamericas.com
1-866-MY-CTUSA 
www.ctamericas.com

Parceiros SD-WAN

VISÃO GERAL DO PRODUTO  

A SD-WAN global baseada em nuvem da China Telecom oferece vantagens atraentes para organizações distribuídas com operações 
críticas de filiais, incluindo os benefícios de agilidade nos negócios, desempenho aprimorado de aplicativos e custos de largura de 
banda mais baixos.  Como o único provedor de serviços da China a construir e operar uma rede backbone SDN global, redundante e 
totalmente em malha em 26 pontos de presença (PoPs) habilitados para nuvem, a China Telecom, com nossos parceiros: Cisco, Versa 
Networks e Silver-Peak, tem a mais ampla gama de opções de acesso SD-WAN, WAN híbrida, NFV e vCPE personalizadas disponíveis. 

Benefícios
	� Mais agilidade e confiabilidade 
	� Melhor visibilidade e automação  
	� Utilização e desempenho de largura de banda otimizados 
	� Custos de CAPEX e OPEX reduzidos 
	� Complexidade de TI reduzida 
	� Tempo de atividade de filial melhorado 
	� Segurança mais forte 
	� Suporte ao cliente de excelência mundial

Recursos
	� Provisionamento sem intervenção 
	� Largura de banda sob demanda 
	� Roteamento dinâmico baseado em políticas (PbR) / Seleção 

de caminho 
	� Otimização e aceleração de WAN 
	� Balanceamento de carga/failover automático (MPLS, Ether-

net, DIA e 4G) 
	� Firewall baseado em nuvem ou firewall de dispositivo de 

borda  
	� Soluções "caixa branca" vCPE programáveis 
	� Suporte completo para integração de MPLS / WAN híbrida

Backbone global habilitado para nuvem SDN

SD-WAN  
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