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Izboljšajte uporabniško izkušnjo in zagotovite 
varen pretok podatkov  
 

 

 

Andrej Boštjančič, direktor podjetja Softnet 

 

Zaradi naraščujočega in vse bolj obsežnega pretoka podatkov ter pojava 
novih poslovnih modelov postajajo tradicionalna WAN omrežja nezmožna 
omogočati nemoteno delovanje poslovnih aplikacij in varen pretok 
poslovnih podatkov. Rešitev za to ponuja podjetje Softnet, in sicer z 
nadgrajenim in zmogljivejšim omrežjem, ki temelji na SD WAN tehnologiji. 
Ta namreč uporabniku omogoča vzpostavitev zasebnega prostranega 
omrežja, ki povezuje geografsko oddaljene lokacije z javno internetno 
povezavo in tudi z zasebnim MPLS omrežjem. SD WAN tehnologija prav 
tako znižuje stroške upravljanja in izboljšuje uporabniško izkušnjo 
na  različnih lokacijah. Upravljalci omrežja pa lahko pasovno širino 
izkoristijo bolj učinkovito in omogočijo nemoteno delovanje najbolj 
zahtevnih poslovnih aplikacij, kot so denimo SaaS aplikacije, ter ohranijo 
visoko zaščito in varen pretok poslovnih podatkov. Podatki za večjo 
varnost namreč ne potujejo več nazaj do matičnega podjetja, temveč je za 
njihovo varnost in optimizirano delovanje poskrbljeno na več javnih 
oblakih. 
  
Zelo popularna tehnologija 
 »Gre za zelo popularno tehnologijo zaradi preprostega upravljanja in 
izvajanja. SD-WAN lahko sočasno uporablja več fizičnih povezav, po 
katerih upravljalci omrežja enostavno usmerjajo promet odvisno od 
kakovosti posamezne zveze in od prioritet posameznega tipa prometa. 
Tako SD-WAN omogoča nemoteno delovanje najbolj zahtevnih poslovnih 
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aplikacij ter ohrani visoko zaščito poslovnih podatkov,« opisuje Andrej 
Boštjančič, direktor podjetja Softnet. Nova tehnologija je razvila 
enotno, centralizirano nadzorno ploščo za konfiguracijo in upravljanje 
omrežja WAN, oblaka in varnosti, vzpostavila je enotno platformo in 
konfiguriranje brez dotika za vse lokacije ter s tem omogoča podrobne 
analize delovanja aplikacij in omrežja WAN za poslovno analitiko. 
  
Dostop do spletnih vsebin na Kitajskem 
Podjetje Softnet, ki je pred dobrim letom na slovenski trg vstopilo kot tretji 
ponudnik virtualnega mobilnega omrežja oziroma kot sedmi ponudnik 
mobilne telefonije (lastno omrežje ponuja v kar 17 državah po vsem svetu, 
med drugim na Kitajskem, v Singapurju in Vietnamu), svojim uporabnikom 
nudi tudi storitev t. i. Alibaba Cloud Express in Tencent Direct Connect, ki 
omogoča neposreden dostop do spletnih vsebin na Kitajskem. Tako lahko 
razvijalci aplikacij za kitajski in azijski trg dostopajo hitro do svojih vsebin 
in jih povezujejo z ostalimi deli svojih platform. 


