Desafiado pela Modernização da WAN?
Há ajuda à vista.
A transformação digital significa que as organizações devem repensar e atualizar suas
tecnologias, incluindo a rede de longa distância (WAN). Muitas planejam atualizar sua WAN mas os desafios são reais e variados, de acordo com uma nova pesquisa da IDG Research
com a CenturyLink.
Muitos dizem que trabalhar com um Provedor de Serviços Gerenciados (Managed Services
Provider - MSP) pode reduzir custos de rede, aumentar a velocidade e otimizar a largura
de banda.
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Desafios na Modernização da WAN
Mais de

95%

das organizações já experimentaram consequências
negativas como resultado dos desafios na gestão da
WAN, incluindo: custo/desempenho, impacto ao negócio,
satisfação do usuário/cliente

No topo da lista de desafios
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Reduza Riscos e Acelere os Resultados com
um Provedor de Serviços Gerenciados
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das organizações trabalharam/estão trabalhando com um MSP

Estes são os benefícios que elas enxergam hoje:
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Nem todos os MSPs são iguais.
Os atributos mais populares entre os participantes da
pesquisa da IDG Research incluem:

Experiência com
segurança e
soluções de rede

Capacidade de
customizar soluções
em seu ambiente
único

Preço/TCO

Interconectividade
do serviço em
nuvem

Saiba mais sobre CenturyLink SD-WAN

Sobre a Pesquisa
Esta pesquisa da IDG Research foi conduzida nos E.U.A. em junho de 2018 e os resultados são baseados em 100 participantes qualificados. Para qualificar-se para esta pesquisa, os
participantes deveriam trabalhar em uma função relacionada a TI em nível de gerente ou acima em uma organização na indústria financeira, de saúde, manufatura ou varejo, e estarem
envolvidos no processo de compras para ferramentas e soluções de redes de longa distância (WAN). O tamanho da empresa foi restrito a organizações com +500 colaboradores. O
tamanho médio das empresas foi de 7.145 e o tamanho da empresa média foi de 3.750.
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