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A maioria das organizações opera com aplicações em infraestrutura local, 
na cloud, e em ambientes de edge. Embora muitas vezes ligados à mesma 
rede, muitos destes ambientes são geridos separadamente, o que torna difícil 
prever problemas e resolver anomalias indesejadas
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1 .DE QUE FORMA PODE O SD-WAN 
AJUDAR AS ORGANIZAÇÕES?
Uma vez que a base da transformação digital 
passa pela rede, a adoção do SD-WAN ajudará a 
reduzir a dependência do MPLS ou de circuitos 
dedicados, com os inerentes custos e implicações 
associadas. No passado, as organizações depen-
diam fortemente de ligações WAN premium, 
para assegurar uma conectividade previsível e 
fiável. Porém, como o consumo de largura de 
banda continua a aumentar (com mais disposi-
tivos, maior utilização de aplicações na cloud, 
e vídeo streaming), este tipo de ligações, pela 
forma como foram concebidas, poderão não 
estar capacitadas para tal utilização.
Para além disso, os CIOs modernos neces-
sitam maximizar o valor dos seus investi-
mentos na transformação, e pretendem uma 
jornada que resulte em quatro outcomes-
-chave: Performance, Agilidade, Segurança e 
Sustentabilidade.

2. QUAL A SOLUÇÃO MAIS ADEQUADA 
PARA OTIMIZAR CONTINUAMENTE 
A REDE DAS ORGANIZAÇÕES, E 
PROPORCIONAR UMA VISIBILIDADE 
CONSTANTE?
A solução Intelligent Connectivity SD-WAN 
Meraki, fornecida pela Logicalis Portugal, 

conecta de forma segura em localizações 
dispersas e em cloud: colaboradores, disposi-
tivos, serviços e aplicações; garantindo em total 
segurança e de forma agnóstica, o controlo e 
otimização de aplicações críticas para o negócio 
das organizações. 
A experiência de utilizador, a segurança e 
rapidez na utilização fazem desta tecnologia a 
melhor opção em termos de acesso a serviços 
em cloud (via qualquer tipo de ligação internet); 
sendo por isso, um investimento sustentável, 
económico e essencial no sucesso da jornada de 
transformação digital de qualquer organização.

3. PORQUÊ TER SD-WAN  
AS-A-SERVICE?
A maioria das organizações opera com apli-
cações em infraestrutura local, na cloud, e 
em ambientes de edge. Embora muitas vezes 
ligados à mesma rede, muitos destes ambientes 
são geridos separadamente, o que torna difícil 
prever problemas e resolver anomalias inde-
sejadas, ou mesmo mitigar efeitos adversos de 
ciberataques. 
A Logicalis oferece uma solução gerida end-to-
-end de SD-WAN Meraki (para ligar com segu-
rança - aplicações, colaboradores e dispositivos 
em qualquer lugar), potenciada pela Digital 
Services Plataform Logicalis.

Logicalis SD-WAN Managed Services
Esta plataforma é sustentada por Artificial 
Intelligence Operations (AIOps), e coloca 
o foco na previsão e prevenção, em vez de 
remediação após o facto. Este processo da 
DSP, potencia a transformação digital com 
conhecimento global e serviços que propor-
cionam níveis de negócios incomparáveis, 
através de design sofisticado e inteligência 
artificial.  

4. COMO É COMPOSTA A OFERTA 
INTELLIGENT CONNECTIVITY SD-WAN 
MERAKI AS-A-SERVICE DA LOGICALIS?
A solução Logicalis SD-WAN Meraki está 
estruturada em pacotes standardizados e 
f lexíveis, permitindo uma escolha simples e 
adaptada às necessidades de cada organização. 
Cada pacote chave na mão inclui todos os 
elementos necessários a uma implementação 
rápida, segura e fiável; estes são compostos por 
hardware, software e serviços, ajustados e facil-
mente mapeados à realidade, visão, dimensão e 
escala de cada organização.
Pelo valor de um fee mensal, numa filosofia 
As-A-Service, as organizações obtêm uma 
infraestrutura SD-WAN empresarial, com total 
acompanhamento por parte de equipas espe-
cializadas. Nesta infraestrutura está incluída 
a monitorização permanente, resposta em 
tempo-real, operação e gestão contínua 24x7 
no âmbito dos Managed Services e DSP.

Na Logicalis, enquanto Architetcs of Change, 
percorremos lado a lado com os nossos clientes 
a jornada de transformação digital.
Para saber como podemos ajudar a sua orga-
nização a tornar a rede mais rápida, segura 
e fiável (com zero-trust security, insights em 
tempo real, gestão de performance proativa 
- gerida por profissionais de confiança), fale 
connosco: comercial@pt.logicalis.com 
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