Design de Rede - Conceitos para uma nova rede ou uma rede
existente
A correta configuração de uma rede ou a otimização de uma rede existente é mais que uma
questão de tecnologia. Podemos fornecer conceitos individuais para treinamento de pessoal e
sistemas de manutenção, além do desenho atual da rede.
Nesse sentido, em um curto espaço de tempo, você terá uma visão completa de todas as ações
necessárias, bem como os custos reais envolvidos.
Questões principais
A implementação de requisições específicas em um plano de rede igualmente específico é um
cálculo com um grande número de variáveis. Quão poderosa e tolerante a falhas de sua rede
podem ser? Quão flexíveis? E, se a rede já é existe: como pode a infraestrutura atual e os
componentes existentes serem incorporados de maneira otimizada?
Crucial para o desenho final, se baseada em cabos ou wireless, não é apenas sua confiabilidade
hoje, mas também seus investimentos de segurança para amanhã. Apenas um verdadeiro estudo
poderá garantir que a rede final poderá dar uma visão sobre esse assunto.
Quais vantagens você pode explorar
Podemos desenvolver, adequando a suas necessidades, uma solução de rede que incluirá
exatamente todas as funcionalidades que você precisa. Assim, sua rede será concebida no melhor
custo/benefício e permanecerá assim. O planejamento requer não apenas experiência prática,
mas também um grande conhecimento tecnológico. Nossa Assistência permitirá que sua solução
de rede atenda precisamente suas requisições. E para uma operação confiável você receberá
informações sobre conceitos de manutenção e serviços que lhe fornecerão uma maior
disponibilidade de sua.
O QUE PODEMOS LHE OFERECER
Consultoria de design de Rede
• Planejamento de novas redes em acordo com seus objetivos
• Atualização e expansão de redes existentes
• Comparação de possíveis alternativas
• Seleção de componentes ativos e passivos da GarrettCom, Hirschmann, Moxa e Tofino
• Seleção das corretas ferramentas de gerenciamento
• Preparação para possíveis migrações
• Teste e simulação do sistema
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• Preparação de um plano de manutenção dedicado (garantia de hardware, monitoramento de
rede, help desk)
• Planejamento de spare parts
• Planejamento de treinamentos para os empregados
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