Estudo de Caso

Instituição de Ensino

RESUMO
O aumento de usuários do Endicott College
ultrapassou a capacidade e confiabilidade da
rede de Internet já existente.
Outras soluções exigiam alterações físicas no
prédio.
Implantado o Balance 710 em Modo Drop-in, em
seguida, atualizado para o 1350, que dispõe de:
- Balanceamento de links de Internet de muita
velocidade e confiabilidade;
- Servidor DNS mais rápido e com segurança nas
pesquisas de domínios;
- Políticas de saída para uma melhor segurança e
prioritização de dados de missão crítica.
Fatores decisisvos para a obtenção de um
Peplink:
- Failover imperceptível - ao detectar uma falha, o
Balance a corrige e continua funcionando normalmente;

- Soluções para múltiplas necessidades de rede
em um único equipamento;
- Funciona perfeitamente com a instalação física
já existente;
- Configuração e gerenciamento simples;
- Redução de custos em equipamentos e links de
Internet.
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Uma Solução Inteligente para Necessidade Crescente
de Largura de Banda
Fundada em 1939, a Beverly Massachusetts Endicott College é uma das mais belas
faculdades da América. Todos os dias, o campus de 235 hectares a beira-mar vibra com
a atividade de mais de 2500 alunos de bacharel, mestrado, doutorado e demais
programas.
Conectando um Campus em Explosão Populacional
Ao longo dos últimos 25 anos, as matrículas da Faculdade Endicott têm crescido
rapidamente, assim como seu corpo docente e administração. Com esse aumento de
alunos e funcionários - e, consequentemente, o aumento da demanda por uma rede de
Internet ultra-confiável e de alta velocidade, veio a necessidade de uma solução de
balanceamento de links de Internet e failover (capacidade do sistema de corrigir um erro
e continuar funcionando normalmente).
No passado, Robert Klopotoski, gerente de TI da Endicott, tentou opções de outros
fornecedores, mas não conseguiu encontrar a mistura ideal de confiabilidade, recursos
e facilidade de uso. Algumas soluções exigiam caras e demoradas mudanças nas
instalações físicas, algo que Klopotoski queria evitar. Para o caso da Endicott, o melhor
cenário seria uma solução que fornecesse um sólido balanceamento de links de
Internet e failover, a implantação drop-in, e LAN Bypass.
Quando Klopotoski descobriu a linha Peplink Balance Multi-WAN série router Peplink
Multi-WAN router, ele sabia que havia encontrado a solução que ele estava procurando
- além de alguns benefícios que não esperava.
Balanceamento de Carga foi Apenas o Início
Klopotoski começou sua atualização de rede com o Balance 710. “A principal vantagem
em comprar um balanceador de link de Internet da Peplink, é a capacidade de
continuar acessando o nosso campus a distância, mesmo se um dos links falhar , pois
outro link assumirá automaticamente possibilitando o acesso aos nossos servidores de
maior importância.", disse Klopotoski. "Como o provedor que tivemos no passado
apresentava problemas intermitentes, era importante ter um plano de backup."
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Mas o Balance 710 rapidamente se tornou mais do que um plano de backup,
assumindo funções de servidor DNS, mapeamento NAT de entrada e saída, e políticas
de saída.
Klopotoski ficou tão satisfeito a solução completa do Balance 710 - e seu desempenho e
estabilidade - que quando a conexão primária da Endicott foi de 150Mb para 500Mb,
ele fez um upgrade para o Balance 1350.

O Peplink Balance é um equipamento de fácil uso
de balanceamento de links de Internet e solução de
agregação de links WAN, que pode balancear até 13
links, como DSL, cabo, WiMAX, LTE, 3G e 4G, para
aumentar a confiabilidade e largura de banda da
rede. A tecnologia SpeedFusion™ da Peplink, parte
de cada Balance, une a largura de banda de
múltiplos links em um grande tubo, enquanto
fornece failover nas sessões. Com a sua maior
velocidade e confiabilidade, esses novos links
podem substituir linhas dedicadas existentes ou
redes MPLS, reduzindo o custo total. O Peplink
Balance também suporta IPSec e PPTP VPN,
permitindo a implantação altamente compatível
com redes já existentes.
O Peplink Balance suporta conexões móveis com
modems USB, fornecendo aos usuários maior
velocidade e confiabilidade em qualquer lugar,
inclusive em ambientes remotos e em meios de
locomoção. As funcionalidades do controlador
WLAN embutido e do Captive Portal tornam o
gerenciamento dos pontos de acesso Wi-Fi
extremamente fácil e fornecem conectividade
confiável e rápida para todos os seus dispositivos
Wi-Fi. Também conta com Modo Drop-in,
roteamento avançado, controle de banda por
usuário, e bloqueio de conteúdos da web, o Peplink
Balance combina força bruta, flexibilidade
incomparável e sólida performance em um roteador
“all-in-one”com excelente custo-benefício, que é
perfeito para redes de qualquer tamanho e
complexidade.

“A simplicidade é uma das
características mais fortes. Ele apenas
executa. Simplesmente funciona. Estou
muito feliz com isso“

"Minha experiência com este aparelho durante um ano e meio tem sido muito positiva",
observa Klopotoski. "Temos cerca de 2.500 alunos que utilizam a Internet durante a
noite, e este dispositivo tem aguentado facilmente a demanda".
Agora, a Endicott pode acomodar mais de 5.000 usuários simultâneos, com um
throughput máximo de 1500Mbps. Para lidar com uma falha ocasional de conexão e
manter os alunos e funcionários on-line em todos os momentos, Klopotoski adicionou
dois links a cabo de 100Mb de baixo custo.
"Como esse sistema lida com o tráfego do nosso website, servidor de e-mail, portal de
funcionários e alunos, atividades de cursos on-line, e de matrículas, não podemos
permitir qualquer tempo de inatividade", disse Klopotoski. "Quando tivemos a
ocorrência de falhas em um dos links, o Peplink realizou a troca do link de modo que o
problema fosse praticamente invisível para os nossos usuários."
Conexão Descomplicada com uma Economia Nota 10
Nos 18 meses que está usando o Balance 1350, Klopotoski ficou especialmente
impressionado com a facilidade de configuração e gerenciamento do equipamento.
"Qualquer coisa que eu queira configurar é simples, sem recorrer à linha de comando. A
simplicidade é uma das características mais fortes", disse ele. "Ele simplesmente
funciona. Estou muito feliz com isso.”
E depois há o custo, tanto inicial quanto contínuo. De acordo com Klopotoski, o Balance
surpreendeu em ambas os casos, com um preço acessível e as economias em curso por
ser capaz de usar links de baixo custo para backup e failover.
Hoje, Klopotoski não poderia estar mais feliz com sua escolha do Balance como o pilar
da rede do campus do Endicott College. De acordo com esse Gerente de Informática, o
Balance mais do que merece suas notas altas em Endicott: "Consegui tudo o que
precisava com um único aparelho", disse Klopotoski. Para ele, o Balance é a solução
completa para as necessidades do Endicott College.

- Robert Klopotoski, Gerente de Informática
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