
Citrix SD-Wan dla Azure 
Virtual WAN
To rozwiązanie umożliwiające  
użytkownikom Microsoft Azure  
korzystanie z zalet ujednoliconej,  
globalnej łączności i bezpieczeństwa  
— przy dodatkowych atutach  
w postaci uproszczonej  
konfiguracji i zarządzania.
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Współpraca, która stawia na pierwszym miejscu klienta

Citrix jest preferowanym partnerem Microsoft w zakresie usługi Virtual WAN.  

To oznacza, że jeśli korzystasz już z usług Microsoft w chmurze, możesz doświadczyć zalet 

zoptymalizowanego routingu oraz minimalizacji opóźnień łączności w układzie oddział–

oddział, jak również miedzy oddziałami a usługą Azure — wystarczy dodać Citrix SD-WAN 

do swego arsenału narzędzi networkingowych.

Zobacz, jak Citrix i Microsoft łączą siły, sprawiając, że przyszłość networkingu staje się 
rzeczywistością dla klientów tych firm. 

↓
↓

↓

https://www.citrix.pl/?src=pdf-EB-WSOffice365-042018-F&utm_medium=pdf&utm_source=%252520pdf-EB-WSOffice365-042018-F
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W jakich aspektach Citrix SD-WAN 

rozwiązuje problemy dowolnej sieci

Zapewnia zwiększoną niezawodność, lepszą przepustowość, 

jak również niższe koszty łączności, dzięki czemu klienci mogą 

bez obaw przejść na korzystanie z aplikacji w chmurze.

W przeciwieństwie do alternatywnych propozycji, Citrix oferuje 

skalowalne, niezawodne i gotowe do pracy w chmurze rozwiązania, 

których użytkownicy potrzebują w celu zwiększenia wydajności 

aplikacji w sieciach WAN lub sieciach komórkowych o ograniczonej 

przepustowości. Citrix SD-WAN łączy w jednym rozwiązaniu wybór 

ścieżki w czasie rzeczywistym na poziomie pakietu, zaporę, routing 

oraz analizę aplikacji. Niezależnie od tego, czy korzystasz z wirtualnych 

pulpitów, tradycyjnego centrum przetwarzania danych bądź aplikacji 

typu SaaS, jak np. Office 365, będziesz w stanie zapewnić 

zoptymalizowane doświadczenia użytkownika we wszystkich 

lokalizacjach swoich oddziałów.

https://www.citrix.pl/?src=pdf-EB-WSOffice365-042018-F&utm_medium=pdf&utm_source=%252520pdf-EB-WSOffice365-042018-F
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„Nasi pracownicy w oddziale mogą 
skoncentrować się na dbaniu o naszych 
członków — a zwrot z inwestycji 
uzyskamy w zaledwie 12 miesięcy”.

Derik Scheepers | Kierownik działu operacyjnego IT w PPS,  

dostawcy usług ubezpieczeniowych, inwestycyjnych oraz  

związanych z opieką zdrowotną.

https://www.citrix.pl/?src=pdf-EB-WSOffice365-042018-F&utm_medium=pdf&utm_source=%252520pdf-EB-WSOffice365-042018-F
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Przyspieszone dostarczanie treści i aplikacji 

Citrix SD-WAN służy jako domyślne wdrożenie chmury zapewniające łączność z globalną siecią Azure oraz regionalnymi 
centrami przetwarzania danych  — przyspieszając dostarczanie aplikacji w chmurze do oddziałów rozproszonych 
na całym świecie przy użyciu zoptymalizowanych tras. Poprzez integrację z Azure Virtual WAN, Citrix SD-WAN zapewnia 
wysoką wydajność, łatwą skalowalność oraz niezawodność, które umożliwiają:

→  Uproszczenie hybrydowego wdrożenia Azure 
we wszystkich lokalizacjach oddziałów, wzbogacające 
firmową sieć o łączność w chmurze

→  Przyspieszenie procesu adaptowania się do aplikacji 
i zadań — dwukierunkowo w odniesieniu do Azure, 
zasobów w centrum przetwarzania danych w placówce, 
oddziałów, jak również infrastruktury Microsoft

↓
W jaki sposób Citrix SD-WAN i Azure Virtual 
WAN mogą poprawić działanie Twojej sieci

→  Zapewnienie lepszych, bardziej niezawodnych 
doświadczeń użytkownika końcowego w przypadku 
zadań realizowanych za pomocą Citrix Virtual Apps 
and Desktops w Azure

→  Zwiększenie niezawodności dzięki powieleniu 
linków przełączanych awaryjnie i zabezpieczanych 
w zautomatyzowany sposób

Dodatkowo dostępne są dwa sposoby na płynne łączenie z SD-WAN. Można wybrać standardowe połączenie 
IPSec z koncentratorem Azure bez konieczności przeprowadzania jakichkolwiek instalacji. Można też połączyć 
fizyczne urządzenie SD-WAN w oddziale z wirtualnym modułem SD-WAN dla Azure w swojej sieci VNET,  
co zapewni niezawodność i elastyczność dzięki scaleniu wielu linków WAN w jedną wirtualną nakładkę.

https://www.citrix.pl/?src=pdf-EB-WSOffice365-042018-F&utm_medium=pdf&utm_source=%252520pdf-EB-WSOffice365-042018-F
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Zautomatyzowana łączność oddziałów z głęboką 
integracją interfejsów API 

Nie tylko usprawnia to wdrażanie nowych lokalizacji 
i zapewnia skalowanie sieci w czasie rzeczywistym, 
ale również pozwala zaoszczędzić czas i nakład pracy 
personelu. Z kolei klonowanie w oparciu o szablon 
na potrzeby rozszerzeń sieci na wielką skalę może pomóc 
przyspieszyć łączność pomiędzy oddziałem a usługą Azure. 
Poprawia ponadto wydajność aplikacji dla przedsiębiorstw 
zarówno w obrębie regionów geograficznych, jak i pomiędzy 
regionami, umożliwiając oddziałom i punktom sprzedaży 
wdrożenie wysokiej jakości, niezależnej od nośnika usługi 
WAN przy niższych kosztach łączności. ↓ ↓
↓ ↓

↓ ↓
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Skorzystaj z niniejszej listy kontrolnej SD-WAN, która 
ułatwi wyszukanie właściwego rozwiązania, lub odwiedź 
stronę citrix.pl/sdwan, aby dowiedzieć się więcej.
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Zapewnij swojej firmie wzrost i innowacyjność dzięki potencjałowi sieci zorientowanej 
na przyszłość
Dysponowanie odpowiednim rozwiązaniem SD-WAN zapewni Twojej organizacji siłę do  

rozwoju oraz instrumentarium do wprowadzania innowacji niezależnie od lokalizacji geograficznej, 

umożliwiając jednocześnie uproszczone i bezpieczne zarządzanie siecią. Dowiedz się, w jaki sposób 

dzięki rozszerzeniu partnerskiej współpracy Citrix i Microsoft możesz przygotować swoją sieć 

i przedsiębiorstwo na przyszłe wyzwania świata pracy. 

https://www.citrix.pl/products/citrix-sd-wan/resources/what-to-look-for-when-considering-an-sd-wan-solution.html
http://citrix.pl/sdwan

