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30-50%
Lưu lượng doanh nghiệp
sẽ dịch chuyển lên
Cloud, làm thay đổi nhu
cầu, thiết kế mạng
KHDN.

(Theo Gartner)

80%
Các ứng dụng mới sẽ
được triển khai trên
Cloud vào năm 2030.

(Theo IDC)

20%
Băng thông WAN
doanh nghiệp tăng
trưởng trung bình trên
toàn cầu mỗi năm.

(Theo IDC)

71%
Các doanh nghiệp coi
bảo mật là vấn đề tối
quan trọng khi triển
khai mạng WAN.

(Theo Gartner)
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CÁC XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH

Tăng trưởng lưu lượng SD-WAN so với IP 

WAN truyền thống

Biểu đồ dự báo tiêu dung của End user cho thiết bị mạng

doanh nghiệp (ENE) trong giai đoạn 2019-2024 theo từng

phân khúc thiết bị trên toàn cầu của Gartner
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Chi phí kênh truyền

• Trong hoàn cảnh dịch covid ảnh hưởng chung đến tất cả doanh nghiệp, việc cắt giảm Opex là ưu
tiên hàng đầu.

Triển khai, vận hành phức tạp

• Hệ thống WAN khách hàng thường đi kèm với hệ thống thiết bị từ nhiều vendor khác nhau dẫn
đến tốn nhiều thời gian triển khai vận hành, triển khai, cũng như yêu cầu về năng lực nhân sự
vận hành có chuyên môn.

Chưa có các giải pháp bảo mật toàn diện

• Hệ thống mạng KHDN luôn chịu ảnh hưởng từ các rủi ro về bảo mật do chưa có các giải pháp
bảo mật (thiếu các giải pháp về Firewall, IPS/IDS, Antivirus, Web filtering.)

Chưa có các công cụ giám sát phân tích đường truyền

• Các hệ thống mạng Office WAN, Metro WAN chưa có công cụ giám sát hiệu năng, KPI đường
truyền, giám sát phân tích xu hướng người dùng, các nguy cơ bảo mật.

Chưa tối ưu các kết nối kênh truyền tới Cloud

• Hệ thống WAN khách hàng chưa có năng lực tối ưu ứng dụng SXKD tới các Cloud.
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Giải pháp SD-WAN
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SD-WAN là giải pháp truyền tải overlay trên hạ tầng đa nền tảng underlay 

như MPLS, FTTH, 3G/LTE…

Mô hình Truyền tải Bảo mật Automation Giám sát
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Mô hình Truyền tải Bảo mật Automation Giám sát
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Mô hình Truyền tải Bảo mật Automation Giám sát

Nhận biết trên 2000 ứng dụng, từ đó đưa ra các chính sách QoS tới mức ứng dụng. Do vậy khách hàng có thể đảm

bảo các ứng dụng sản xuất kinh doanh được ưu tiên. Đặc biệt phù hợp với các giải pháp yêu cầu kết nối tới

Cloud.
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Ứng dụng A cần đảm bảo các điều kiện: Latency<150ms, Loss<2%, Jitter<20ms

Định tuyến linh hoạt dựa trên các SLA hệ thống (jitter, latency, packet loss...), có thể đưa ra các chính sách định

tuyến tới mức ứng dụng, từ đó đưa ra quyết định tối ưu với các ứng dụng liên quan đến sản xuất kinh doanh của

khách hàng

Mô hình Truyền tải Bảo mật Automation Giám sát
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Nâng cao tính bảo mật nhờ tích hợp sẵn các tính năng Firewall như App Control, IPS/IDS, Anti Virus, URL 

filtering, sandbox, SSL Inspection. Kết nối giữa các chi nhánh được mã hoá trên nền tảng IPSEC.

Mô hình Truyền tải Bảo mật Automation Giám sát
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Mô hình Truyền tải Bảo mật Automation Giám sát

CONTROLLER

BRANCH OFFICE

Hệ thống Controller quản trị tập trung toàn bộ cấu hình thiết bị và policy hệ thống giúp tự động hoá toàn bộ tiến
trình cấu hình, quản trị thay đổi. Giảm thiểu các lỗi chủ quan và các lỗ hổng bảo mật hệ thống.
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Mô hình Truyền tải Bảo mật Automation Giám sát

Với nhiệm vụ điều khiển tập trung, lưu cấu hình, log, quản trị site

SD-WAN khách hàng, phân tích dữ liệu hệ thống. Toàn bộ các tác

động cấu hình, tích hợp, quản trị của khách hàng được thực hiện

trên 1 giao diện tập trung.
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Tối ưu chi phí Nâng cao bảo mật
Quản trị tập trung, hiệu

quả

Về tối ưu chi phí:

- Đánh giá trong chu kỳ 3 năm, chi phí cho giải

pháp SD-WAN chỉ tương đương 50-70% chi phí

giải pháp MPLS thông thường.

Về thời gian triển khai VHKT:

- Dự kiến giảm được >50% thời gian triển khai và 

VHKT.

- Đơn giản hóa tác vụ kỹ thuật, từ đó giúp giảm yêu 

cầu về nhân sự vận hành hệ thống.
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Tối ưu chi phí Nâng cao bảo mật Quản trị tập trung, hiệu quả

Năm 2020, Covid-19 bùng phát, hàng loạt doanh
nghiệp, cơ quan, tổ chức chuyển sang làm việc từ
xa. Các phần mềm làm việc trực tuyến được tìm
kiếm và download rầm rộ. Nhiều đơn vị buộc phải
mở hệ thống ra internet để nhân viên có thể truy
cập và làm việc từ xa… Điều này tạo môi trường cho
kẻ xấu khai thác lỗ hổng, tấn công, đánh cắp thông
tin.

$34M

CÁC GIẢI PHÁP BẢO MẬT GIÚP DOANH NGHIỆP NGĂN CHẶN CÁC NGUY CƠ DO TẤN CÔNG

LỢI ÍCH ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG
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Tối ưu chi phí Nâng cao bảo mật Quản trị tập trung, hiệu quả

1

2

3 Giảm thiểu các lỗ hổng do thao tác bằng tay. Nâng cao năng lực phân

tích bảo mật hệ thống

Giảm thời gian dành cho triển khai lên tới 50%, dễ dàng mở rộng chi

nhánh

Hệ thống báo cáo KPI mạng doanh nghiệp chi tiết giúp doanh nghiệp

nắm được chất lượng, xu hướng dùng của doanh nghiệp. Tất cả tính

năng này được build sẵn dạng one click của hệ thống.



TRÂN TRỌNG!
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