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Các khó khăn về hệ thống 
mạng mà doanh nghiệp đang 
phải đối mặt:

Băng thông WAN thấp.
Độ trễ cao.
Hiệu suất upload/download 
dữ liệu chậm.
Những giải pháp phần cứng 
độc quyền đắt tiền và khó 
quản lý.
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TỐI ƯU HOÁ TỐC ĐỘ WAN 
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REPLIFY WAN OPTIMIZATION là giải pháp tối ưu hóa WAN 
hoạt động dựa trên công nghệ phần mềm ảo hóa, được 
thiết kế nhằm hỗ trợ tăng tốc các ứng dụng, dữ liệu và 
truyền dẫn hai chiều trên mạng WAN đồng thời giúp doanh 
nghiệp tiết kiệm tối đa chi phí phát sinh hàng tháng.

PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG

 Thiết bị hoặc server được cài 
đặt Replify sẽ được đặt tại  
Trung tâm và các chi nhánh.

Phần mềm Replify được cài 
đặt lên thiết bị cá nhân hỗ trợ 
truy cập dữ liệu nội bộ từ xa.

Tối ưu kết nối  WAN cho 
chi nhánh và trung tâm

Tối ưu kết nối WAN cho 
User ở ngoài.
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WAN OPTIMIZATIONWAN OPTIMIZATION LỢI ÍCH MANG LẠI CHO DOANH NGHIỆP
TỐI ƯU CHI PHÍ
Giảm thiểu chi phí phát sinh hàng 
tháng và chi phí nâng cấp băng 
thông không cần thiết.

TĂNG TỐC ĐỘ TRUY CẬP
Intelligent Caching Engine: Hỗ trợ 
cải thiện tốc độ upload/download 
dữ liệu, ứng dụng.

TIẾT KIỆM BĂNG THÔNG
Nén dữ liệu mạng giúp giảm đến 
50% khối lượng tập tin phổ biến: 
O�ce, SharePoint, CAD, SQL/TDS,...

 TỐI ƯU HOÁ TCP
Tối ưu hoá HTTP, SSL, CIFS, FTP, 
MAPI, ... nhằm giảm thiểu độ trễ và 
nâng cao trải nghiệm người dùng.

TÍCH HỢP VỚI MỌI NỀN TẢNG
Phần mềm Replify có thể dễ dàng 
tích hợp vào hạ tầng có sẵn: Linux, 
Windows, Mac, ... 

KHẢ NĂNG MỞ RỘNG
Doanh nghiệp dễ dàng mở rộng 
quy mô số lượng điểm kết nối, tăng 
băng thông và tốc độ truy cập. 

TCP

KẾT HỢP WAN OPTIMIZATION & SD-WAN
Với nền tảng phần mềm cốt lõi thuần tuý, REPLIFY WAN OPTIMIZATION có khả năng 
hoạt động trên nền tảng công nghệ SD-WAN, giúp cân bằng tải đường truyền, tối ưu hóa 
ứng dụng  đồng thời tăng khả năng dự phòng khi đường truyền chính gặp sự cố.

ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP
Kết nối hệ thống thiết bị ngoại vi của doanh nghiệp.

Giảm lượng băng thông sử dụng trên kết nối vệ tinh.

Hỗ trợ truy xuất ứng dụng, phần mềm hoặc dữ liệu nội bộ từ xa.

Xây dựng dịch vụ email có khả năng xử lý khối lượng tài liệu lớn.

Giảm thiểu tình trạng tắc nghẽn mạng do lượng truy cập lớn và liên tục.

Cải thiện chất lượng kết nối và sao lưu dữ liệu giữa trụ sở với chi nhánh doanh nghiệp.


