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Resumo de solução

Citrix ADC e SD-WAN para continuidade dos 
negócios

O portfólio do Citrix Networking foi criado com base no Citrix 
Application Delivery Controller (ADC), no Citrix Application Delivery 
Management (ADM) e no Citrix SD-WAN. No caso de uma crise ou 
desastre imprevistos, esses produtos combinam-se para entregar 
o seguinte valor à continuidade dos negócios:

• Garantir a disponibilidade do aplicativo

• Restaurar a normalidade mais rapidamente

• Manter o controle com visibilidade total

• Aplicativos sempre seguros

Garanta a disponibilidade do aplicativo 

Quando o imprevisto acontece, você precisa que a sua empresa mantenha a continuidade 
das operações.  Isso significa disponibilizar seus aplicativos para funcionários e clientes. 
Você se sentirá seguro com as soluções Citrix:

Balanceamento de carga Citrix ADC e GSLB 

O balanceamento de carga do Citrix ADC permite equilibrar a carga dos servidores 
de aplicativos dentro e entre locais. Você também pode distribuir os servidores de 
aplicativos globalmente com o Citrix GSLB.  Quando ocorre um desastre e você perde um 
datacenter inteiro ou uma nuvem, o Citrix ADC direciona perfeitamente o tráfego para 
outros sites ou nuvens disponíveis para continuidade dos negócios. 

Capacidade de autoescala do ADC

Durante eventos não planejados, quando a maioria dos usuários trabalha em casa ou é 
desviada de sites com problemas, os servidores de aplicativos experimentam aumentos 
não planejados na demanda. O Citrix ADC escalará automaticamente a capacidade e as 
instâncias em nuvens públicas e privadas para garantir a continuidade dos negócios. 

Citrix SD-WAN

O Citrix SD-WAN garante desempenho e confiabilidade da rede para aplicativos 
hospedados em nuvens públicas, privadas e SaaS. Ao fornecer conectividade resiliente às 
filiais e usuários remotos e priorizar aplicativos essenciais, o Citrix SD-WAN garante uma 
experiência excepcional para aplicativos de desktop virtual, voz, vídeo, CRM, ERP e muito 
mais - tudo o que uma empresa precisa para funcionar e atenuar qualquer interrupção.
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Restaurar a normalidade mais rápido

Quando o inesperado acontece, restaurar as operações normais rapidamente é uma 
prioridade. Isso pode significar configurar recursos adicionais ou transferir cargas de 
trabalho para novos locais. A Citrix torna isso mais rápido.

Consistência operacional do ADC em várias nuvens

O código único do Citrix ADC é consistente em todos os seus modelos no datacenter e 
nas principais nuvens públicas. Quando ocorre uma catástrofe, você pode mudar suas 
cargas de trabalho para qualquer nuvem mais rápido com políticas consistentes sem 
aprender coisas novas para restaurar operações normais rapidamente.

Licenciamento de capacidade em pool do Citrix ADC 

O licenciamento de capacidade em pool (distribuída) da Citrix permite que você altere a 
capacidade do ADC onde for necessário on-demand. A flexibilidade do modelo permite 
mover a capacidade de dispositivos locais para a nuvem ou entre implementações em 
nuvem, conforme necessário, imediatamente sem esperar para comprar novas licenças. 
Isso permite que as empresas utilizem melhor os recursos e restaurem os serviços mais 
rapidamente durante uma crise.

Citrix SD-WAN

O gerenciamento central e fácil dos recursos de rede durante uma crise é vital para 
restaurar as operações mais rápido. O Citrix SD-WAN permite implementar e gerenciar 
recursos de borda da WAN e de várias nuvens de forma rápida e em escala. Com a 
orquestração baseada em SaaS, você pode provisionar novos dispositivos e otimizar a 
capacidade da rede on-demand para garantir que a empresa retorne à normalidade mais 
rapidamente. 

Estar no controle com visibilidade holística

Ter visibilidade holística e em tempo real da sua infraestrutura global de entrega 
de aplicativos é um requisito essencial para estar no controle quando o inesperado 
acontece. Você só pode controlar o que pode ver.

Citrix ADM e Analytics

O Citrix ADM oferece visibilidade holística em todos os aplicativos, datacenters e nuvens 
e nos fatores de forma do Citrix ADC. Com o Citrix ADM, você pode configurar, gerenciar 
e analisar todos os seus Citrix ADCs, onde quer que estejam, e monitorar proativamente 
a saúde, o uso e o desempenho dos seus aplicativos. Você pode solucionar problemas 
de aplicativos e infraestrutura mais rápido e obter informações intuitivas com um único 
painel. A visibilidade permite agilidade para responder a uma crise mais rapidamente. 

Aplicativos sempre seguros

Durante qualquer crise, é vital manter a sua postura de segurança de acordo com as suas 
políticas operacionais. Qualquer desvio pode agravar e criar problemas sérios. Você deve 
colocar a segurança da sua empresa e de seus aplicativos em primeiro lugar - sempre. 
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Postura de segurança consistente durante operações regulares e de crise

Quando o imprevisto acontece, não sacrifique a segurança pela continuidade dos 
negócios. Qualquer que seja a sua resposta a um desastre - deslocando cargas de 
trabalho para a nuvem; recursos de escala; provisionamento de nova conectividade 
- é imperativo manter uma postura de segurança abrangente e consistente que 
corresponda às suas operações normais.

O portfólio do Citrix Networking fornece segurança abrangente para seus aplicativos, 
APIs e usuários durante operações normais e permite mantê-la quando confrontado 
com uma mudança forçada de condições.

• O Citrix ADC Gateway fornece acesso contextual seguro aos aplicativos, onde quer que 
estejam hospedados, para todos os seus usuários em todas as redes e dispositivos.

• O Citrix ADC, com sua proteção WAF e API integrada, protege seus aplicativos e APIs 

• O Citrix ADM garante que você mantenha acesso criptografado consistente aos 
recursos, em conformidade com a política da empresa. 

• O Citrix SD-WAN permite acesso flexível a todos os aplicativos para todos os seus 
usuários remotos e de filiais. 

O portfólio do Citrix Networking fornece as ferramentas necessárias para garantir a 
disponibilidade dos aplicativos com segurança consistente e restaurar as condições 
normais mais rápido durante uma crise.  


