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Sua rede pode suportar e garantir
novos serviços?
Introduzir novas aplicações na rede sempre cria riscos, de forma que essas aplicações
podem não se comportar como o esperado. Do mesmo modo, os novos serviços podem
degradar a performance atual, gerando gargalos e prejudicando soluções já existentes.
Saiba como a solução RedT pode garantir o sucesso e a segurança de projetos em
Comunicações Uni cadas.

Saiba como a solução RedT pode garantir o sucesso e a segurança de
projetos em Comunicações Uni cadas.
Você conhece todos os detalhes da sua rede?
Você pode garantir que sua rede está preparada para suportar novos
serviços?

Esse é o trabalho da RedT Telecom:
Garantir todas as etapas de base técnica para o sucesso dos projetos,
garantindo o bom funcionamento nas primeiras fases e podendo se estender
ao longo de todo o ciclo de vida da solução.
Através do Network Assessment é realizado um levantamento detalhado das
características de rede, tanto em performance como em segurança. Dessa
forma, é possível prever e impedir possíveis problemas em novas aplicações
na rede, evitando desperdícios de tempo, produtividade e investimento.
O Network Assessment realizado pela RedT é uma etapa fundamental do
projeto, e também uma garantia que traz segurança para o cliente realizar os
investimentos adequados dimensionados em infraestrutura e redes. A etapa
identi ca possíveis áreas de riscos e potenciais pontos fracos da rede, além
de ajudar na prevenção de gargalos mesmo antes da implantação e
recomendar melhorias prévias para a execução dos projetos.
Os serviços de avaliação de redes podem ser realizados conforme o nível de
análise mais adequado para cada necessidade, variando de uma análise
essencial, realizada em cinco dias, até uma completa e aprofundada análise
de rede ao longo de toda uma corporação, que pode ser realizada no curso
de várias semanas.

Skype Operations Framework
Nuvem: um futuro que precisa ser bem planejado.
A mudança para a nuvem requer que as empresas e parceiros repensem como planejar, entregar e operar o Skype for Business. O Skype
Operations Framework (SOF) provê uma abordagem completa para a implantação bem-sucedida do Skype for Business, incluindo suas
ferramentas avançadas como o Cloud PBX e o PSNT Conferencing. São técnicas testadas e aprovadas pela Microsoft e aplicadas com
sucesso em grandes projetos já realizados, como:
Novos projetos de Skype for Business e Of ce 365.
Aquisição do Cloud PBX em substituição do PABX existente com recursos do Of ce 365 integrado a nuvem.
Ativação do PSTN Conferencing.
Instâncias em uso do Skype for Business em expansão ou migração.
Instalações com histórico negativo de qualidade de voz ou videoconferência.

Quem deve fazer o Network Assessment?
O SOF Network Assessment RedT é uma etapa indicada para qualquer empresa investindo na utilização do Microsoft Skype for
Business, seja em fase de implantação ou em novas ações em base já em produção. Conheça alguns cenários ideais:
Novos projetos de Skype for Business e Of ce 365.
Instâncias em uso do Skype for Business em expansão ou migração.
Instalações com histórico negativo de qualidade de voz ou videoconferência.

Pontos de atenção do processo
O SOF Network Assessment RedT tem foco no levantamento e análise dos principais pontos técnicos do Skype for Business e de sua
relação com a estrutura de rede e conectividade, incluindo:
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Metodologia do SOF
Atende a projetos com qualquer nível de complexidade.
A RedT estabelece, com base no Skype Operations Framework, uma metodologia de análise consistente com os requisitos para projetos
de Skype for Business de qualquer dimensão. Observando aspectos muitas vezes negligenciados na concepção de projetos de
Comunicações Uni cadas, podemos construir uma análise de m-a- m, produzindo uma documentação para conhecimento e
otimização de todos os recursos fundamentais ao Skype for Business.
Estas ações são desempenhadas em três pacotes de serviços: Essential, Advanced e Daily Monitor, estruturadas de acordo com o nível
de complexidade da infraestrutura atual ou em planejamento pelo cliente.
Conheça mais sobre o SOF em redt.com.br/produtos/sof/
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