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Investir sabiamente e gerar
valor em ativos internacionais

SEGMENTO:
Industria pneus
ÁREA DE ATUAÇÃO:
Conectividade

LENTIDÃO NA WAN?
Qual o melhor caminho para acelerar o acesso às aplicações
críticas de seu negócio?

DEMANDA:
A Goodyear Brasil dispunha de
um link de 10 MB que
apresentava momentos de
lentidão devido ao uso do
limite da frequência da
capacidade de banda.
Esta grande demanda de
tráfego à internet veio a
acarretar dificuldades no
acesso às aplicações críticas do
negócio.

“A Microware prestou um excelente apoio
técnico durante todo o período das
negociações. Além disto, realizou a entrega
dos equipamentos em um curto prazo o que
nos deixou bastante satisfeitos.”

SOLUÇÃO:
a Microware propôs a
implantação da solução para
aceleração da WAN Blue Coat
com o fornecimento de
dispositivos ProxySG.

Roberto Pereira
LA IT Service Delivery Leader Goodyear

Blue Coat líder mundial em tecnologia para otimização de WAN
A Goodyear do Brasil tem hoje como seu core business pneus radiais e convencionais. No Brasil conta com uma rede de 150
revendedores oficiais de pneus, com mais de 900 pontos de vendas. As exportações da Goodyear do Brasil atingem 90 países
em todos os continentes.
A Microware apresentou a Goodyear Brasil a tecnologia Blue Coat já utilizada internacionalmente entre suas filiais com o
objetivo de acelerar e otimizar a wan, aumentando assim sua produtividade e competitividade no mercado.

Priorização de Tráfego
A Goodyear Brasil dispunha de um link de 10 MB que apresentava momentos de lentidão devido ao uso do limite da
frequência da capacidade de banda. Esta grande demanda de tráfego à internet veio a acarretar dificuldades no acesso às
aplicações críticas do negócio. Desta forma, a Microware identificou no Cliente a necessidade de priorização do tráfego
aumentando assim a resposta das aplicações aos usuários.
Neste cenário, a Microware propôs a implantação da solução para aceleração da WAN Blue Coat com o fornecimento de
dispositivos ProxySG. Esta tecnologia proporcionará a Goodyear Brasil os seguintes benefícios:
- Aceleração de protocolo com caching de bytes para remover o impacto da latência de protocolos ineficientes;
- Caching de objetos, pipelining e certificação SSL avançados para servidor, email e aplicações web;
- Aceleração de vídeo para a transmissão ao vivo e sob demanda, usando uma fração da largura de banda prevista;
- Gateway de web seguro e integrado para proteção contra malware, filtro de conteúdo e gerenciamento de política.

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.

Além destes benefícios a solução de aceleração (ProxySG) poderá contribuir
na otimização da performance do sistema SAP que vem sendo implantado
junto ao Cliente. A Blue Coat é certificada pela própria SAP, e através da
utilização de técnicas avançadas de compressão e buffering pode elevar em
até 90 vezes a velocidade da aplicação segundo estudos realizados pelo SAP
Co-Innovation Lab.
“A Microware prestou um excelente apoio técnico durante todo o período
das negociações. Além disto, realizou a entrega dos equipamentos em um
curto prazo o que nos deixou bastante satisfeitos.” (Roberto Pereira - LA IT
Service Delivery Leader Goodyear)

E você?
Sua empresa já conhece o melhor caminho para
acelerar o acesso às aplicações críticas de seu
negócio??
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 andar - Brasília - DF - 70714-900
Tel (61) 3533-6737 - df@microware.com.br
www.microware.com.br / microware@microware.com.br

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.
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