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Defina seus recursos na nuvem
Se você quer que os aplicativos de seu negócio operem com rapidez e qualidade, você precisa ter algum 
controle sobre a conexão e o ambiente de rede.

Pense na possibilidade de soluções de nuvem privada que permitam que você otimize a potência da rede 
definida pelo software (SDN, conforme sua sigla em inglês). Você pode usar o SDN para administrar a largura 
de banda de sua rede e turbiná-la quando mais precisar. Segundo um estudo do site Network World intitulado  
   , 36% das empresas concordam totalmente ou apenas concordam que o SDN 
mudará profundamente suas redes para melhor.2 

A Level 3 atualmente oferece recursos de rede com base em SDN por meio do serviço em nuvem denominado 
Level 3SM Adaptive Network Control Solutions. Você terá controle sobre sua conexão à nuvem por meio de um 
controle de rede de ponta a ponta, e assim poderá adaptar a largura de banda de forma flexível para atender às 
necessidades de seu negócio.
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Três características essenciais para largura de banda flexível na nuvem

de seus orçamentos de TI

flexibilidade na colaboração,

“Até 2017,

Não é raro que limitações na largura de banda afetem negativamente o desempenho de aplicativos.

Taxas de upload/download lentas e aplicativos que travam são situações frustrantes e que demoram a 

ser diagnosticadas e resolvidas.

A otimização da computação em nuvem, aliada a uma conexão de rede mais potente, pode reduzir suas 

frustrações com a largura de banda praticamente da noite para o dia. Hoje, as soluções em nuvem são 

dinâmicas, e você pode utilizar os recursos necessários para dar suporte a todo o tráfego em sua rede.

os consumidores de TI aplicarão

no compartilhamento de informações
e no comércio.”1

As redes tradicionais contam com recursos estáticos, mas a nuvem 
oferece muito mais flexibilidade, sobretudo em se tratando de 
largura de banda. Vejamos três características essenciais que 
garantem uma largura de banda flexível na nuvem.

Com a computação em nuvem ganhando popularidade, 
que grau de importância tem a flexibilidade na nuvem?

na computação em nuvem para conseguir20%

Uma maior visibilidade do desempenho 
da rede permite que você controle a 
largura de banda de ponta a ponta e saiba 
quais características, como latência ou 
perda de pacotes, estão afetando os 
aplicativos de seu negócio.

01
Visibilidade

Você consegue ver como está o desempenho de sua rede?

Com os recursos de capacidade 
dinâmica, é possível aumentar a largura 
de banda sob demanda. Realize ajustes 
com base em seus eventos agendados 
ou em acionadores de uso, pagando 
somente pelo que usar.

02
Capacidade

Você pode adaptar os recursos da rede ao seu volume de trabalho?

Seja dentro ou fora da empresa, ao 
utilizar aplicativos essenciais para seu 
trabalho você pode ter uma largura de 
banda personalizada e flexível a partir 
de uma conexão de rede privada.

03
Utilização

Você pode obter espaço para evitar uma superutilização?




