
SIECI TELEINFORMATYCZNE

ROZWIĄZANIE SD-WAN
OD T-MOBILE



NOWOCZESNE ROZWIĄZANIE SIECIOWE

SD-WAN to nowoczesne rozwiązanie sieciowe, odpowiadające na rosnące potrzeby w zakresie cyfrowego rozwoju. 
Upraszcza zarządzanie siecią WAN, zapewnia integrację z zasobami chmurowymi, bezpieczeństwo i kontrolę. 
Dzięki SD-WAN możliwe jest minimalizowanie niedogodności związanych z korzystaniem z sieci WAN w tradycyjnej 
technologii – brakiem optymalizacji dostępu, bezpieczeństwa, integracją z zasobami w chmurze, elastycznością. 
Ponadto SD-WAN to wiele nowych funkcjonalności, które pozwalają budować przewagę konkurencyjną w dobie 
powszechnej cyfryzacji.

Internet/LTE

LTE Router

Security Appliance Or Cloud proxy?

Router, NGFW,UTM, optymalizacja sieci WAN, LTE.

WAN Opt.
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MPLS MPLSInternet/LTE

PODSTAWOWE ELEMENTY

• Zintegrowane bezpieczeństwo (NGFW/UTM)
• Optymalizacja połączenia z usługami SaaS, integracja z chmurą prywatną i publiczną 
• QoS dla poszczególnych aplikacji
• Zintegrowane rozwiązanie dla zdalnych pracowników 
• Rozbudowane narzędzia analityczne, raportowanie w czasie rzeczywistym
• Optymalizacja ruchu
• Integracja z rozwiązaniem MPLS
• Rozwiązanie zarządzane e2e
• Niezależność dostępu lokalnego
• Szybkie wdrożenie i zmiany
• Uproszczenie architektury sieci
• Optymalizacja kosztów
• Możliwość realizacji rozwiązania active-active
• Centralne zarządzanie i wdrażanie 
• Lokalny dostęp do Internetu
• Zaawansowane rozwiązanie routingowe (IPv4/IPv6/Multicast)
• Zero Touch Provisioning



KORZYŚCI 

Korzyści wynikające z budowy sieci WAN w oparciu o rozwiązanie T-Mobile:

WDROŻENIE

Przy wdrażaniu rozwiązania SD-WAN stawiamy przede wszystkim na następujące elementy:

DLACZEGO T-MOBILE?

•  Dostosowanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb  
każdej firmy.

•  Profesjonalne wsparcie wdrożeniowe z uwzględnieniem 
wymagań klienta.

•  Instalacja oraz konfiguracja wdrożonych rozwiązań, 
zarządzanych przez T-Mobile.

•   Brak konieczności ponoszenia kosztów inwestycyjnych  
na sprzęt – miesięczna opłata w formie abonamentu.

•  Optymalizacja zadań pracowników działu IT.

Dostosowanie  
do indywidualnych potrzeb

Zapewnienie usług 
profesjonalnych, wsparcie  
w migracji i utrzymaniu,  
oraz pełne portfolio E2E  
od jednego dostawcy

Wykorzystanie pełnej gamy 
rozwiązań dostępowych, takich 

jak Internet, MPLS, LTE,  
w zależności od potrzeb  

i ważności danej lokalizacji

Zapewnienie bezpieczeństwa 
danych i systemów

Pełna oferta Niezawodna sieć Bezpieczeństwo
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Projekt sieci SD-WAN 
dostosowany do realnych 

potrzeb klienta, z możliwością 
elastycznych zmian w trakcie 

działania sieci

Zwiększenie sprawności biznesowej – szybsze wdrażanie i integracja nowych lokalizacji z centralnie zarządzanymi usługami i „templejtami”.

 Usprawnienie zarządzania siecią – łatwe wdrażanie i zarządzanie zasadami opartymi na gwarancjach jakości dla każdej używanej aplikacji.

Poprawa bezpieczeństwa – większa kontrola sieci i segmentacja polityki.

Poprawa wydajności sieci – wykorzystanie wielu łączy z architekturą active-active i routingiem opartym na wydajności.

 Redukcja kosztów – optymalizacja przepustowości, centralizacja zasobów.

Uproszczenie architektury w lokalizacjach (tzw. sd_oddział) – zoptymalizowana architektura sieci WAN pod kątem przepływności, 
bezpieczeństwa i redundancji rozwiązania zintegrowana z chmurą prywatną i publiczną, lokalne wyjście do Internetu.

Optymalizacja dostępu do zasobów chmurowych – monitorowanie wydajności i routingu aplikacji poprawia wydajność obciążenia  
SaaS we wszystkich oddziałach.



CYBERBEZPIECZEŃSTWO
I OCHRONA  
 
Security Operations Center
Usługi Bezpieczeństwa IT
Zarządzany Firewall
VPN as a Service
Zarządzany WAF
AntyDDoS
Cyber Guard
Wideo Analiza
Mobile Device Management
proAuto
Norton Security Online

IOT, SMART CITY, BIG DATA

Hot Spoty miejskie Wi-Fi
Inteligentne parkingi miejskie
Inteligentna gospodarka odpadami
Reklama mobilna
Analiza ruchu Big Data
Narrowband IOT
Smartmetering mediów

CENTRA DANYCH

Kolokacja Serwerów
Serwer Dedykowany
IAAS Wirtualne  
Centrum Danych
Storage
BackUp
Biuro Zapasowe
IAAS Private Cloud
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SD-WAN 
Prywatny APN
IP VPN
Ethernet Line
Łącza Dzierżawione
Lambda
M2M
WiFi as a Service

USŁUGI IT

IT for Business

TELEFONIA  
I KOMUNIKACJA

Platforma Głosowa
Telefonia Komórkowa
Infolinia
Telekonferencja
Unified Communications
Jeden Numer
Dostęp do SMSC/MMSC

DOSTĘP DO INTERNETU

Internet Symetryczny
Internet Mobilny
Internet Biznes LTE
IP Transit
Internet DSL

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Więcej informacji o usługach: 
www.t-mobile.pl/biznes

KOMPLEKSOWE USŁUGI
DLA DUŻYCH I ŚREDNICH FIRM


