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As redes legadas condenam-no ao presente. Nesta era da virtualização, com tudo 
na SDN e na nuvem, precisa de uma rede que expanda a sua margem competitiva 
eque o mantenha posicionado para um crescimento crescente e o sucesso.

Isto significa que precisa de um parceiro de rede com visão. Um parceiro que não 
tenha medo de desafiar a sabedoria convencional. Um parceiro que antecipa as 
suas necessidades, tem o conhecimento necessário para resolver os seus 
problemas mais difíceis e ajudar a alcançar os seus objetivos empresariais.

A Juniper Networks é esse parceiro. Desde a sua criação, a Juniper tem 
desenvolvido e lançado consistentemente soluções e serviços líderes do mercado, 
incluindo routers, switches, segurança e software, que definem o padrão de como 
os negócios devem estar ligados, colaborar e comunicar. A Juniper é o vendedor 
de eleição dos principais fornecedores de serviços no mundo, das bolsas, das 
empresas de telecomunicações e das agências empresariais e governamentais. Ao 
longo do tempo, a Juniper conquistou a sua reputação de inovadora ao ultrapassar 
a concorrências em termos de tecnologia e a exceder as expetativas dos clientes.

A maioria das pequenas e médias empresas não consegue pagar uma equipa de TI 
grande a tempo inteiro para lidar com os problemas de rede. Por esse motivo, 
muitas pessoas escolhem a Juniper. As suas redes são simples, fiáveis e seguras. Os 
nossos técnicos podem ajudá-lo a criar e operar uma rede que minimiza o risco e 
apresenta resultados para que o seu negócio possa ter sucesso, hoje e no futuro.

Transformar a economia da rede



Silício. Sistemas. Software.

O que torna possível 
a diferença da Juniper

Impulsionada por um investimento significativo na investigação e desenvolvimento, a Juniper Networks desenvolveu algumas 
das maiores inovações do setor em todos os aspetos da tecnologia de rede: silício, sistemas e software

A nossa família de processadores Junos® 
One é uma integração sem precedentes 
de silício e software que supera as 
barreiras do desempenho de rede.

A nossa potente e simplificada arquitetura de rede 
abrange o mercado do encaminhamento, da 
comutação e da segurança. Abordamos cada 
desafio estrutural com novos olhos, observando os 
obstáculos referentes à física, como o desempenho, 
a potência, a fiabilidade, o arrefecimento e o 
aquecimento. A nossa perspetiva única permitiu-nos 
desenvolver algumas das maiores inovações de rede 
nas áreas do encaminhamento, da comutação e da 
segurança, tal como Juniper Networks® Converged 
Supercore®, Universal Edge, vMX, MetaFabric™ 
Architecture com Contrail e Juniper Unite para a 
Cloud Enabled Enterprise

O sistema operativo do Juniper Networks 
Junos®, que está integrado nos produtos de 
encaminhamento, comutação e segurança, não 
tem rival. A nossa plataforma Junos torna as 
redes dos clientes mais simples de manter e 
funcionar ao longo do tempo
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Factos da Juniper Networks:

Os principais fornecedores 
de rede globais e 92 dos 
Fortune Global 100, fazem 
negócios com a Juniper 
Networks.

33 dos 35 maiores 
operadores de redes 
móveis do mundo 
trabalham com a 
Juniper.

44 dos 50 principais 
bancos financeiros 
globais e seguradoras 
confiam na Juniper 
Networks. 

As 5 principais 
estruturas de redes 
sociais funcionam com 
a Juniper Networks.

Quer seja uma empresa ou um fornecedor de serviços; quer esteja a criar um campus preparado para a nuvem ou a implementar equipamento no local de 
clientes baseado na nuvem; quer esteja à procura de uma solução de hardware ou uma solução de software —não precisa de procurar mais agora que tem a 
Juniper Networks.

Apresentado pela Westcon-Comstor, o seu distribuidor de valor acrescentado.


