COMO CONSTRUIR UM
FUTURO MELHOR?
Pensar a frente, pois hoje é o futuro do que
fomos ontem, assim conseguimos ser
transformadores do mundo ao nosso redor
e transmitir esta atitude mental afim de
contribuir para a construção de projetos
agregadores de valor. Pra nós, não existem
clientes e sim parceiros.

ponta a ponta
Com quatro verticais de atuação a Global
Red hoje consegue cobrir as necessidades
de seus parceiros com uma quantidade de
soluções que se extende por todas as
demandas de redes, comunicações unificadas, segurança e automação.

estamos juntos
Para nós, o conceito de parceria se assemelha a um pacto, onde o comprometimento mútuo é fundamental para o sucesso,
assim, nos consideramos de mãos dadas
com os parceiros e caso um obstáculo
apareça, devemos atravessa-lo juntos e
nunca desistir.

INTEGRAÇÃO É A PALAVRA
CHAVE PARA O CRESCIMENTO
EM REDES
Entre otimizar acessos e controle de conexão até evitar ataques cibernéticos e
analisar, controlar e potencializar a conectividade do usuário, a Global Red pode
prover a solução ideal na sua rede para que
atinja a máxima performance.
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Cases
O casos de sucesso onde a Global Red
atuou com excelência trazendo seu jeito
comprometido e humano de ser para
conquistar os resultados esperados.

Desafio
A rede de escritórios executivos do BB
sofria com baixo desempenho, lentidão e
instabilidade. Esses problemas ameaçavam
a performance do Banco com o risco de
perda financeira significativa inclusive.

solucao
Utilizando switches campus da Huawei,
pudemos em conjunto com a equipe de
produção do BB trabalhar num design de
rede super moderno afim de implementar
uma rede de alta disponibilidade com
migração em duas etapas para não ameaçar o desempenho.
A solução foi composta por uma rede de
distribuição, concentradores, acesso e
servidores com conexão por fibra ótica e os
mecanismos de segurança mais modernos
disponíveis para garantir a performance e
proteger a rede de intrusões e devices
indesejados.

resultado
Mais velocidade para o usuário e estabilidade nos novos ambientes e rede, promovendo satisfação ímpar nas sedes onde foram
efetuadas migrações e um controle mais
efetivo da equipe de produção do banco
com as novas funções de segurança com
uma resiliência e robustês comprovada da
solução que trouxe tranquilidade necessária
para o foco na performance e não nos
problemas de conexão do passado.

Cases
O casos de sucesso onde a Global Red
atuou com excelência trazendo seu jeito
comprometido e humano de ser para
conquistar os resultados esperados.

Desafio
O BNB enfrentava altos custos com telecomunicações usando uma solução TDM
tradicional e fazer um upgrade para solucionar a melhora dos serviços em tantos
escritórios e agências que possui em uma
área geográfica tão grande era uma necessidade crítica.
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Solucao

resultado

Usando a plataforma E-Space Huawei de
UC&C ajudamos na nova estratégia do
Banco com uma solução 100% IP com
Telefonia, Contact Center e Comunicação
Unificada com topologia moderna onde se
em algum momento a comunicação com o
“core” falhar, cada escritório continua
operando de forma independente.

O Banco obteve aumento da produtividade
individual estimado em até 15% onde cada
usuário pode agora se comunicar por
telefones ip, smartphones, tablets e PCs,
compartilhando documentos, apresentações e outras mídias reduzindo o custo com
viagens de seus executivos em reuniões e
treinamentos.

Além disso, features que proporcionam uma
experiência única ao usuário como um
Qualidade de Serviço de alto nível capaz de
tratar e organizar alta densidade de fluxo de
dados por meio de algorítimos que proporcionam um gerenciamento multinível e
integra comunicações por email, mensagem, áudio e vídeo em tempo real por
vários dispositivos para um mesmo usuário.
E isso tudo numa plataforma que otimiza em
até 30% o uso da rede.

Conclusão: A solução aumentou a performance, trouxe segurança ao ambiente e
equalizou o alto custo com telecomunicações do passado.

