
TOP 5 MOTIVE 
PENTRU A ALEGE A10 NETWORKS 

POTRIVIT PENTRU MULTI-CLOUD 
ȘI ORICE APLICAȚIE

PLUS-VALOARE ȘI PERFORMANȚĂ

UN GRAD RIDICAT DE VIZIBILITATE 
ȘI AUTOMATIZARE

LICENȚIERE FLEXIBILĂ

SUPORT TEHNIC EXCEPȚIONAL

1

2

3

4

5

Soluția ADC A10 Networks permite organizațiilor să 
își extindă fără efort aplicațiile într-un mediu 
multi-cloud pentru a atinge un grad de agilitate și 
inovație crescut. A10 Thunder ADC oferă un 
portofoliu complet de produse, de la echipamente 
hardware la soluții software, inclusiv soluții virtuale, 
container pentru cloud și bare metal, ce le permite 
clienților sa obțină un nivel ridicat de conformitate, clienților sa obțină un nivel ridicat de conformitate, 
consistență și securitate pentru toată infrastructura 
pe care rulează aplicațiile. 

A10 Networks asigură o licențiere simplificată 
a soluțiilor sale printr-un tipp de licență 

all-inclusive pentru platformele sale hardware 
și prin licențierea de tipul FlexPool adresată 
platformelor software ce permite clienților 

alocarea și redistribuirea flexibilă a licentelor.

A10 Thunder ADC oferă un grad  ridicat de 
securitate, funcționalitate și scalabilitate al 

aplicațiilor în cadrul oricărui tip de 
infrastructură. Diversitatea sa de caracteristici 
împreună cu cea mai buna performanță SSL din 

industrie și licențierea de tip all-inclusive 
permite companiilor să își planifice, 

îmbunătățească și modernizeze infîmbunătățească și modernizeze infrastructura cu 
un cost total clar și transparent.

Controller-ul A10 Harmony setează un nou sistem 
de referință în simplificarea managementului 
aplicațiilor, automatizării și securității prin 
asigurarea conformității și aplicarea consecventă a 
politicilor de securitate în cadrul implementărilor 
de tip on-premise sau multi-cloud. Datele analitice 
pentru fiecare aplicație sunt disponibile în cadrului 
controller-ului asigurând un gcontroller-ului asigurând un grad ridicat de 
vizibilitate pentru creșterea eficienței și pentru un 
proces de troubleshooting rapid. 

A10 Networks oferă suport tehnic la cele mai 
înalte standarde din industrie cu ajutorul echipelor 
sale de ingineri de suport, ingineri de sistem și 
ingineri software, asigurând asistența în timp real 
și proceduri simplificate de escaladare. 
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