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CONECTIVIDADE
DE FILIAL SEGURA
RESUMO
O tempo de inatividade na Internet é um problema. No entanto, quando falamos de redes corporativas e conectamos
dezenas ou centenas de filiais a uma rede interna segura, o problema do tempo de inatividade da Internet se torna
uma perda financeira significativa. In fact, according to Appdynamics and Cisco, small businesses can expect 1 hour
of downtime to cost $8580 whereas medium businesses are subject to even more substantial costs of $215 637 per
hour. These numbers look astronomical, but we must take into consideration that they take into account the loss of
customer confidence and that enterprises nowadays are very distributed and rely on complex internal systems to
make sure they are operational.

DESAFIO
O mundo das redes corporativas tem experimentado uma mudança na percepção recentemente devido às novas
tecnologias disponíveis para acessar a Internet. Tradicionalmente, as opções de internet com fio, como DSL ou fibra,
são as mais populares, mas não podem garantir 100% da disponibilidade da Internet, devido a causas inevitáveis, como
falha no equipamento ou falta de energia. É essencial destacar que até 99% do tempo de atividade resulta em 3,65 dias
/ ano, durante os quais os serviços de Internet não estão disponíveis. Se levarmos isso em conta e calcularmos possíveis
perdas para os negócios corporativos generalizados, é evidente que mesmo 99% do tempo de atividade fornecido pelas
opções tradicionais de acesso à Internet da empresa não é suficiente. Por esse motivo, empresas de todo o mundo estão
recorrendo ao 4G LTE para fornecer backup seguro e confiável ou até conectividade de primaria da filial.

SOLUÇÃO
A topologia apresentada neste caso de uso se concentra em um desafio quando a sede de uma empresa precisa ser conectada de
forma confiável a uma filial usando canais de dados VPN criptografados. A sede possui um link WAN com fio com backup celular
fornecido pelo RUTX09 - um roteador corporativo com conectividade LTE-A e recursos avançados do RutOS para segurança e
gerenciamento remoto, como suporte para DMVPN, MQTT e SNMP e outros. Em seguida, os locais de trabalho são conectados
usando outro dispositivo da série Teltonika Networks X - o RUTX08, que é um roteador Ethernet-Ethernet profissional que oferece
excelente desempenho VPN e os mesmos recursos de gerenciamento remoto que o RUTX09.
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Por fim, o RUTX10 leva o serviço de conectividade sem fio AC Wi-Fi (2,4 GHz + 5 GHz) a áreas como salas de reunião, onde é
essencial conectar-se rapidamente a sistemas internos e oferecer pontos de acesso públicos separados para visitantes com
diferentes configurações de acesso e segurança aplicadas em comparação à rede interna de usuários corporativos. No lado da
filial, o RUTX11 oferece toda a conectividade necessária através de LTE-A com uma taxa de transferência máxima de 300
Mbps e a compartilha usando interfaces Gigabit Ethernet e AC Wi-Fi. O uso do RUTX11 como fonte primária da Internet
permite que os negócios sejam escalados rapidamente, permitindo instalação e conectividade em um 1 dia sem atrasos na
obtenção de fornecedores da Internet com fio, o que na prática pode levar semanas, se não meses.

BENEFICÍOS
• Os roteadores celulares da série Teltonika X (X11 e X09) oferecem LTE - conectividade avançada com velocidades de
até 300 Mbps e agregação de operadora - suficiente para substituir as opções de WAN com fio antigas e não confiáveis.
• Além disso, o X11 e o X10 oferecem Wi-Fi CA capaz de oferecer serviço sem fio usando canais de frequência de 2,4
GHz e 5 GHz, o que permite um serviço mais rápido e a separação de pontos de acesso públicos / privados.
• Todos os roteadores da série RUT X são compatíveis com o RMS, o que permite monitorar o desempenho com relatórios
e alertas personalizáveis, gerenciar configurações de dispositivos e muito mais - remotamente, mesmo sem IP público!

POR QUE TELTONIKA?
Os roteadores da série X da Teltonika Networks vêm em 4 configurações diferentes, com ou sem celular e Wi-Fi,
o que significa que você pode usar dispositivos da mesma série em toda a infraestrutura de rede corporativa,
garantindo compatibilidade máxima, mas economizando. Melhor ainda, todos os roteadores da série RUT X
suportam monitoramento e gerenciamento remotos pelo Teltonika Remote Management System (RMS), que é
uma plataforma em nuvem altamente segura e robusta que ajuda aos operadores do sistema a controlar uma
quantidade ilimitada de equipamentos da Teltonika Networks de qualquer lugar, mesmo sem o IP público.
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