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A Microware entregou a Telcordia uma solução em rede Cisco de 
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que garante economia de energia e com suporte às principais 
tendências e inovações do mercado
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DEMANDA:
Diante das novas tecnologias 
agregadas aos negócios  e 
com a abertura de um novo 
pólo de atividades, a 
Telcordia sentiu a 
necessidade de investir em 
sua estrutura de rede para 
dar suporte as novas formas 
de trabalho.
SOLUÇÃO:
A Microware implementou 
uma rede de alto 
desempenho com tecnologia 
Cisco para sua cliente, o que 
assegurou benefícios que 
satisfaziam as necessidades 
apresentadas.

BENEFÍCIOS 
ALCANÇADOS:
- Fornecer suporte a práticas 
BYOD para sua força de 
trabalho;
- Conexão estável e segura, 
garantindo uma transmissão 
de dados contínua;
- Segurança no tráfego de 
informações da rede;

CASO DE 
SUCESSO
MICROWARE



Por que sua empresa precisa de uma rede de última geração?

O setor da tecnologia da informação passa por um dos períodos mais significativos de transformação dos últimos 
20 anos. Tendências como mobilidade, consumerização de TI e computação em nuvem encontram-se cada vez 
mais consolidadas e passam a ditar as novas exigências do mercado.

Enquanto isso, a TIC se vê pressionada a atender ao novo ambiente corporativo. Pesquisas apontam certas 
expectativas deste novo cenário:

- Smartphones, Tablets e outros dispositivos móveis estão sendo vistos como motivadores do aumento da 
produtividade. Até 2015, haverá aproximadamente um dispositivo móvel para cada pessoa no planeta. Trata-se 
de 7,1 bilhões de dispositivos;

- 60% dos funcionários acreditam que não precisam estar no escritório para serem produtivos e eficientes;

- Dois terços dos funcionários acreditam que deveriam poder acessar suas informações de trabalho por meio de 
dispositivos móveis a qualquer hora e local.

Nesta nova arquitetura de rede a preocupação com a segurança aumenta. Torna-se um grande desafio ao TIC 
suportar estas novas tendências dentro de uma política de segurança flexível e ao mesmo tempo eficiente.

Uma rede de alto desempenho. Esta é a resposta para as empresas solucionarem os desafios descritos acima. 
Uma rede que possa oferecer novos modelos de serviços e, ao mesmo tempo, promover inovação para os 
negócios e redução de custos.

Sua empresa alinha TIC com visão de negócios?

A Telcordia, empresa desenvolvedora de sistemas de suporte a operações e de suporte aos negócios (OSS/BSS, 
nas siglas em inglês), entende a importância de ter uma rede alinhada a sua visão de negócios. 

Exatamente por atuar na área de serviços de redes personalizadas, voltadas para área de telefonia móvel, ela 
compreende que para prestar um serviço eficiente e de qualidade, era de vital importância ter a sua própria 
estrutura de network funcionando de modo pleno, rápido, de fácil gerenciamento e seguro.

Adquirida pela Ericsson no ano de 2012, a Telcordia contabilizava um faturamento de mais de US$730 milhões, 
graças as inovações e demandas apresentadas pelas redes de telefonia móvel.

Estima-se que a demanda por inovações e estruturas de suporte para a telefonia móvel continue em crescimento 
até 2013. Com base nisso, a Telcordia realizou um investimento em sua estrutura de TIC condizente com os novos 
rumos e estratégias traçadas. A Microware Tecnologia foi a parceira escolhida pela Telcordia para participar deste 
projeto.



Saindo dos limites

A solução de rede desenvolvida pela Microware para a sua cliente, Telcordia, contemplou todos os aspectos 
desejados para o funcionamento eficiente, gerenciável e estável. A Microware ofereceu desde firewalls para a 
segurança até switches, roteadores e Access point para conexão e transmissão de dados. Optou-se por utilizar 
equipamentos Cisco, parceira Microware e líder global no mercado de Conectividade, com amplo portfólio de 
itens para compor a solução.

Foi selecionado como modelo de roteador para a Telcordia o Cisco 2951 Integrated Services Router. Ele oferece 
aceleração de criptografia em hardware embarcado, de voz e de vídeo com capacidade de processador de sinal 
digital (DSP) slots, firewall opcional, prevenção de intrusão, processamento de chamadas, correio de voz e 
serviços de aplicativos. Além disso, as plataformas suportam a maior gama de indústrias de fios e opções de 
conectividade sem fio, como T1/E1, T3/E3, xDSL, cobre e fibra GE.

Integrando a solução na área de switches, foram selecionados modelos dentre duas séries de produtos. Os 
primeiros são os switches Cisco Catalyst 3560. Estes equipamentos são de última geração, com diferencial de 
eficiência energética, Layer com três Switches Fast Ethernet. Estes novos switches suportam a tecnologia Cisco 
EnergyWise, que ajuda as empresas a gerenciar o consumo de energia da infra-estrutura de rede e dispositivos 
conectados à rede, reduzindo assim, seus custos de energia e sua footprint de carbono. 

Os novos switches consomem menos energia do que seus antecessores e são switches de acesso ideais para a 
empresa, varejo e escritórios com ambientes remotos. Eles ajudam a maximizar a produtividade e fornecem 
proteção a investimentos, permitindo uma rede unificada para dados, voz e vídeo.

Os switches Cisco Catalyst 2960, o segundo modelo escolhido para compor a solução Telcordia, oferecem suporte 
a voz, vídeo, dados e um acesso altamente seguro. Eles também permitem gerenciamento escalável à medida que 
as necessidades da sua empresa mudam.

Tendo encontrado meios de garantir a conectividade e a distribuição do sinal da empresa, fica agora a 
responsabilidade de garantir a segurança do tráfego desses dados e sinais. Para tanto, também integrou a solução 
o Firewall Cisco ASA5510-BUN-K9. 

O Cisco ASA 5500 Series Adaptive Security Appliances e Cisco Security Manager são componentes fundamentais 
da arquitetura de rede Cisco Secure Borderless, criando uma solução integrada que oferece um conjunto 
completo de aparelhos de alto desempenho de segurança, gerenciamento de políticas sofisticado e abrangente 
de análise e relatórios. O Cisco ASA 5500 Series permite às empresas implementar segurança o tempo todo à rede 
Borderless. 

Os aparelhos integram firewall de rede, aplicação de segurança e proteção contra ataques de forma conveniente, 
que oferece desempenho e confiabilidade comprovados. Aparelhos Cisco ASA podem ser estendidos com vários 
recursos avançados de segurança para acesso remoto, prevenção de invasão, segurança de conteúdo, 
comunicações unificadas e botnets.



E você?

A sua área de TIC está alinhada aos novos

 projetos e metas de sua empresa?

Como parte final da solução envolvendo conectividade, foram 
entregues equipamentos Cisco Aironet 1200 Series Access Point. Ele é 
um único ponto de acesso de banda leve ou autônoma com duas 
antenas conectoras diversificadas para ambientes de RF desafiadores.
Ele oferece a mesma versatilidade, alta capacidade, segurança e 
recursos de classe empresarial exigidos pelos clientes industriais de 
LAN sem fio em uma única solução de banda 802.11g. 

O dispositivo modular oferece a flexibilidade para atualização em 
campo para uma rede de banda dupla 802.11a / g, adicionando um 
CardBus baseada em módulo de atualização 802,11 que pode ser 
facilmente instalado em Cisco Aironet 1200 Series Access Point 
originalmente configurado para 802.11g. 

O dispositivo está disponível em qualquer versão um peso leve, ou 
como uma versão autônoma que pode ser campo atualizado para o 
funcionamento leve.

“A solução implementada e o trabalho oferecido pela Microware 
atenderam as expectativas da empresa”, conforme informou Celso 
Alexandre, Diretor Financeiro da Telcordia. A cada nova etapa a ser 
definida e percorrida por uma empresa, é importante que sua estrutura 
e investimentos acompanhem também este novo momento. A 
Microware compreende esta realidade e possui soluções que alinham a 
visão de seus clientes aos meios mais eficientes de serem alcançados.

SOBRE A
MICROWARE

A Microware tem a missão de oferecer 
soluções em tecnologia de informação 
para negócios e organizações de forma 
criativa, objetiva, segura e adequada. 
Somos especialistas em apoiar 
empresas no desenvolvimento e 
implantação de projetos na área de 
T.I.C.

Buscamos ser o melhor arquiteto de 
tecnologia, aplicando-a de forma 
inteligente e de acordo com as suas 
necessidades. Desta forma ajudamos 
você a focar nas suas prioridades, e 
contribuímos com a expansão, com o 
aumento da produtividade e com a 
redução de custos e riscos da sua 
empresa.

Atuamos nas áreas de Datacenter, 
Conectividade, Workplace, Imagem e 
Impressão e Serviços Profissionais. 
Temos uma das mais bem treinadas 
equipes do Brasil, capacitada a 
identificar necessidades e alinhar 
investimentos com os objetivos do 
negócio. Nosso trabalho conta com 
fortes parcerias desenvolvidas com os 
maiores fornecedores de soluções de 
T.I.C.

Fundada em 1984, a Microware 
encontra-se presente no Rio de 
Janeiro e em São Paulo com 
escritórios comerciais, centros de 
serviços e centros de distribuição 
próprios, atendendo a todo o 
território nacional. Fazemos parte de 
redes globais de provedores de 
soluções de T.I.C., e através delas 
ajudamos nossos clientes em sua 
expansão internacional.

Operamos sob um sistema de 
qualidade total certificado pela ISO 
9001, sendo nossos processos 
auditados regularmente, reforçando 
assim a confiabilidade dos projetos e 
serviços oferecidos.

Estamos comprometidos com a 
construção de uma relação de longo 
prazo, adicionando valor para sua 
empresa e para o seu trabalho. Somos 
especializados no atendimento a 
clientes que exigem qualidade, rapidez 
e tratamento diferenciado.

Obrigado pela confiança e preferência 
na Microware.

A Microware está disponível para apoiá-lo em sua demanda de

Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação

Contato:

RJ: Rua Noronha Torrezão, 416 - Santa Rosa - Niterói - RJ 24.240-183

Tel (21) 2199-2600 - rj@microware.com.br

SP: Rua James Watt, 142/ 4º and. - Brooklin - São Paulo - SP 04.576-050

Tel (11) 4872-2100 - sp@microware.com.br

DF: SCN Quadra 4, Bloco B, Nº 100/12º and. - Brasília - DF - 70714-900

Tel (61) 3533-6737 - df@microware.com.br

www.microware.com.br / microware@microware.com.br
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