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GIỚI THIỆU

CUSTOMER VALUE ASSESSMENT — VÍ DỤ THỰC TẾ

Lý do nên thực hiện thẩm định giá trị khách hàng 
(Customer Value Assessment) 

 

 

“Customer Value Assessment” là một dịch vụ đánh giá đầy 

đủ về những ưu và nhược điểm của mạng WAN truyền 

thống đồng thời đưa ra những bằng chứng thuyết phục về 

việc phải thay đổi kiến trúc hệ thống mạng WAN theo 

hướng tiếp cận mới nhằm gia tăng hiệu quả cho hoạt động 

kinh doanh của doanh nghiệp.

Aruba hiện đang cung cấp giải các pháp kết nối mạng diện 

rộng tự động (WAN) được điều khiển bằng phần mềm (SDN 

– Software Define Network) cho tất cả các khách hàng 

doanh nghiệp.  Aruba thấu hiểu rằng giải pháp mạng 

SD-WAN mang lại giá trị rất lớn cho tất cả các doanh nghiệp 

từ nhỏ đến lớn. Nhưng làm thế nào để có thể xác định được 

giá trị thực tế mang lại và những cam kết với khách hàng về 

các giá trị nhận được sau khi đầu tư. Câu trả lời đó chính là 

sự thẩm định giá trị từ phía khách hàng (Customer Value 

Assessment) – bằng cách đánh giá chi tiết những chiến lược 

hoạt động của tổ chức nhằm tạo sự tin tưởng đầu tư vào 

giải pháp SD-WAN của Aruba.

Thẩm định giá trị từ khách hàng (Customer Value Assess-

ment) được trả lời thông qua ba câu hỏi sau:  

Thẩm định bao gồm việc phân tích đầy đủ về những lợi ích 

mang lại cho tổ chức bao gồm hiệu quả đầu tư theo năm 

(ROI), hiệu quả vận hành hệ thống, ... Phân tích này nhằm 

đưa ra những con số thuyết phục giúp những nhà đầu tư dễ 

dàng  đưa ra quyết định nên đầu tư giải pháp SD-WAN hay 

không hoặc khi nào thì cần đầu tư giải pháp SD-WAN cho tổ 

chức của mình.

Thứ nhất: Khi cần trình bày với các cấp lãnh đạo – 

Thẩm định giá trị của khách hàng (Customer Value 

Assessment) đưa ra các bằng chứng thuyết phục về 

những giá trị kinh tế mang lại cho tổ chức khi triển 

khai nền tảng SD-WAN Aruba EdgeConnect được mua 

lại từ Silver Peak.

Thứ ba: Khi so sánh, đánh giá nhiều nhà cung cấp giải 

pháp SD-WAN – Thẩm định giá trị khách hàng (Custom-

er Value Assessment) sẽ được đưa ra những số liệu cụ 

thể nhằm chứng minh sự khác biệt của Aruba và những 

tính năng vượt trội của Aruba với các nhà cung cấp 

khác.

Thứ hai: Khi cần phân bổ ngân sách, Thẩm định giá trị 

khách hàng (Customer Value Assessment) giúp bộ phận 

quản trị hạ tầng mạng chứng minh được những lợi ích 

mang lại trong vận hành mạng diện rộng (WAN) mà giải 

pháp SD-WAN mang lại cho tổ chức.

Thẩm định giá trị khách hàng (Customer Value Assessment) 

là một dịch vụ miễn phí mà Aruba cung cấp tới các khách 

hàng nhằm giúp họ xây dựng hoặc muốn chuyển đổi sử 

dụng giải pháp SD-WAN một cách phù hợp với mô hình kinh 

doanh của tổ chức đồng thời giúp tổ chức xác định được 

những lợi ích kinh tế mang lại sau đầu tư (ROI).

Dưới đây là một ví dụ cụ thể cho thấy sự tác động mạnh mẽ 

của SD-WAN đối với hoạt động kinh doanh của một công ty 

phân phối thực phẩm hàng đầu tại Mỹ.

Công ty này đang thuê các kênh truyền MPLS  có băng 

thông thấp với giá thành cao. Tình hình phát triển kinh 

doanh của doanh nghiệp ngày càng tăng dẫn đến một vài 

kênh truyền đã trở nên bão hòa và không đáp ứng được 

nhu cầu truyền tải dữ liệu. Kiến trúc mạng WAN trước đây 

cũng khó khăn trong việc vận hành và quản lý. Đồng thời, 

nhiều thiết bị mạng đã gần hết vòng đời sử dụng (EOL) và 

những thiết bị này cũng không đủ khả năng đáp ứng chuyển 

đổi số của doanh nghiệp khi dịch chuyển qua các ứng dụng 

sử dụng trên nền tảng đám mây SaaS. Hơn thế nữa, đội vận 

hành của tổ chức thiếu khả năng giám sát chất lượng dịch 

vụ mạng gây khó khăn trong việc điều tra, khắc phục khi có 

sự cố mạng xảy ra.

Tình huống
Tại sao nên đầu tư vào giải pháp SD-WAN?

Tại sao nên lựa chọn Aruba là đối tác cung cấp giải 

pháp SD-WAN?

Tại sao bây giờ là thời điểm thích hợp để triển khai 

SD-WAN cho doanh nghiệp, tổ chức?

1.

2.

3.

-

-

Khi nào cần thực hiện thẩm định giá trị khách hàng?

-
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Nền tảng SD-WAN Aruba EdgeConnect cung cấp cho khách 

hàng khả năng thay thế linh hoạt các kênh MPLS bằng việc 

tận dụng các kết nối kênh truyền băng thông rộng hơn với 

chi phí thấp như Internet, 3G/4G, …, và khả năng sử dụng 

đồng thời các kênh kết nối đã có sẵn nhằm tăng băng thông 

khả dụng và cải thiện hiệu suất truyền dữ liệu của ứng 

dụng. Aruba EdgeConnect còn giúp đơn giản hóa mạng 

WAN của tổ chức, cải thiện hiệu suất hoạt động của các kết 

nối WAN. Ngoài ra, Aruba Edge Connect còn cho phép 

truyền dữ liệu trực tiếp đến các ứng dụng trên các nền tảng 

Cloud (SaaS). Đồng thời, Aruba cũng cung cấp các phân tích 

chi tiết với các bản đồ nhiệt (heat maps) giúp giảm thời gian 

xử lý và chi phí.

Sau khi doanh nghiệp này sử dụng Aruba Edge Connect, lợi 

ích kinh tế mang lại ước tính là 1,15 triệu đô la mỗi năm. 

Với lợi ích này thì dự kiến trong vòng 5 năm, giá trị ròng sau 

khi đầu tư của doanh nghiệp khoảng 2,6 triệu đô la trong 

đó thời gian hoàn vốn vào khoảng 1,5 năm.

Giảm chi phí trao đổi dữ liệu trong mạng WAN bằng 

cách áp dụng các kênh truyền băng thông rộng (Inter-

net, LTE,…) thay cho MPLS.

Giảm chi phí phần cứng thông qua một bộ giải pháp 

hoàn chỉnh gồm: Định tuyến, bảo mật, tăng tốc đường 

truyền WAN, …

Giảm chi phí quản trị mạng CNTT thông qua việc giảm 

số lượng sự cố, phát hiện, xử lí sự cố nhanh chóng và 

triển khai dễ dàng.

Ba giá trị cốt lõi mà giải pháp Aruba mang lại bao gồm:

Aruba có thể giúp gì? Lợi ích kinh tế và lợi ích vận hành khi sử dụng 
Aruba EdgeConnect
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Figure 1 – Intelligent recovery 
from packet loss

“Thẩm định giá trị khách hàng – Customer Value Assess-

ment” cũng nêu chi tiết cách Aruba EdgeConnect có thể 

đảm bảo hiệu suất vận hành của doanh nghiệp này bằng 

việc phân phối gói tin có độ tin cậy cao trên tất cả các 

đường kết nối nhằm đảm bảo tính toàn vẹn của gói tin cũng 

như giảm thiểu truyền lại trên môi trường truyền qua đó 

tăng băng thông cho kênh truyền. Trong thực tế với tính 

năng nâng cao của Aruba như FEC – Forward Error Correc-

tion, tính năng này đảm bảo chất lượng của gói tin khi 

truyền tải trên môi trường có độ trễ cao, độ mất gói cao, … 

như các kênh truyền băng thông rộng phổ biến như 

Internet, LTE, …

Những tính năng tiên tiến này sẽ mang lại lợi ích rất lớn về 

hiệu suất mạng để đáp ứng  các yêu cầu đảm bảo dịch vụ 

(SLA) và dễ dàng quản lý với các chính sách tự động để xác 

định, sắp xếp các chính sách cho những ứng dụng phù hợp 

với mục đích kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp 

phân phối thực phẩm này được hưởng lợi về một mạng lưới 

tự phục hồi bằng cách giám sát tất cả các kênh truyền hiện 

có để điều phối lưu truy cập một cách tự động. Chủ động xử 

lý các vấn đề tắc nghẽn mạng tiềm ẩn có thể xảy ra nhằm 

giảm thiểu các yêu cầu xử lí về tắc nghẽn mạng thường gặp 

phải trước đây.

Cuối cùng, “Thẩm định giá trị khách hàng – Customer Value 

Assessment” đã chứng minh cho doanh nghiệp này thấy 

được cách Aruba SD-WAN đã chuyển đổi doanh nghiệp của 

họ theo hướng phục vụ kinh doanh, giải phóng công ty khỏi 

những hạn chế của phương pháp cũ lấy các bộ định tuyến 

làm trung tâm và làm cho mạng WAN trở thành một công cụ 

hỗ trợ kinh doanh của doanh nghiệp.

Một trong những ưu điểm nổi bật của Aruba Edge Connect 

mang lại cho khách hàng này cũng như bất kỳ doanh nghiệp 

lớn nào khác  đó chính là cung cấp SD-WAN, định tuyến, 

tường lửa bảo mật theo zone (Statefull zone base firewall)

và tối ưu hóa mạng WAN (WAN optimization) trong cùng 

một nền tảng tập trung duy nhất. 

Giá trị vận hành mà giải pháp Aruba mang lại cho khách 

hàng gồm:

Triển khai không chạm (Zero-touch provisioning)

Tự động điều phối kênh truyền (Dynamic path control)

Path conditioning

Tăng cường bảo mật mạng WAN với mã hóa 256 bits.

Chọn đường truyền tốt nhất với các ứng dụng trên nền 

tảng đám mây (Office365, Google Drive, …)

Điều phối chính sách linh hoạt, tự động cho các chi 

nhánh. (Automated business intent policies)

Khả năng nhận diện các ứng dụng truyền thống cũng 

như các ứng dụng trên nền tảng đám mây như 

Office365, Google Drive, Facebook, … 

Giảm thiểu độ trễ và bảo vệ toàn vẹn dữ liệu.

Hình 1: Khôi phục thông minh khi mất gói tin trên đường truyền
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VÍ DỤ THỰC TẾ NGÀNH THỰC PHẨM -
A DEEPER DIVE

Giải quyết các vấn đề mà doanh nghiệp đang gặp phải 
với giải pháp SD-WAN

Figure 2 – Router-centric MPLS network

Table 1 – Business issues and SD-WAN enablers

BUSINESS AREA ISSUES ENABLERS

Circuit costs
Dependent on MPLS at > 6X the cost of 
broadband

SD-WAN that meets performance SLAs on  
consumer broadband

Architecture
Complexity of multiple devices for  
routing, security, WAN Opt, etc.

Automation & agility
60 – 90 days to deliver circuits; no proactive 
issue resolution; high MTTR for network  
troubleshooting

Zero-touch provisioning; self-healing network; 
single dashboard to enable tiered support

Visibility
Limited visibility causes reactive vs. proactive 
management; unable to right-size bandwidth 

Robust tools to gain real-time view of bandwidth 
utilization and application performance

Cloud
Network designed for on-premises applica-
tions; latency issues accessing PaaS and SaaS

SD-WAN architecture delivers consistent applica-
tion performance on premises and in cloud

Reliability
Fair level of carrier diversity but at a high 
premium

Broad internet diversity at lower cost

Công ty phân phối thực phẩm này có kiến trúc mạng WAN 

thông thường gồm kênh truyền MPLS và Internet (đã có 

VPN). Công ty, sử dụng MPLS làm kênh truyền chính và khi 

có sự cố phải thực hiện chuyển đổi dự phòng thủ công sang 

kênh truyền VPN. Mô hình mạng này cung cấp kết nối từ các 

kho hàng của công ty đến một trung tâm dữ liệu, và từ đó 

kết nối tới các ứng dụng SaaS và Internet. (Hình 2)

Nếu nhìn tổng quan, mạng lưới kết nối của công ty này hoàn 

toàn phù hợp. Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra khi kênh MPLS 

ngừng hoạt động? Đối với mạng truyền thống, các mạng này 

không có khăng năng tự phục hồi hoặc tự động chuyển đổi 

dự phòng sang các kết nối khác. Vì vậy, các kết nối từ người 

dùng phía chi nhánh không thể truy cập đến các ứng dụng 

của tổ chức để thực hiện công việc. Điều này có thể dẫn 

đến việc giảm năng suất hoạt động của doanh nghiệp, khiến 

doanh nghiệp không thể hoàn thành các đơn đặt hàng. Tuy 

nhiên nếu bổ sung thêm nhiều kênh MPLS nhằm tăng khả 

năng dự phòng vào sơ đồ mạng này không chỉ làm tăng độ 

phức tạp mà còn tăng thêm chi phí vận hành.

Các công ty hiện nay đang dịch chuyển sang môi trường 

điện toán đám mây (PaaS) và sử dụng ngày càng nhiều các 

ứng dụng trên nền tảng đám mây (SaaS). Kết nối WAN 

truyền thống như MPLS không được thiết kế cho những xu 

hướng hiện đại này do giới hạn về băng thông cũng như về 

chi phí. Do đó các công ty yêu cầu về một hệ thống mạng 

WAN mới với độ linh hoạt cao, khả năng truyền tải lớn, khả 

năng phục hồi cao hơn, ít phức tạp để tăng hiệu suất sử 

dụng ứng dụng, đồng thời cung cấp chất lượng cao hơn khi 

sử dụng ứng dụng.

Thẩm định giá trị khách hàng – Customer Value Assessment 

của Aruba đã liệt kê sáu vấn đề tồn đọng chính mà các tổ 

chức đang gặp phải, các tồn đọng này được ánh xạ tới các 

tính năng mà Aruba SD-WAN hỗ trợ nhằm giải quyết các vấn 

đề mà doanh nghiệp đang phải đối mặt.

Hình 2:  Mô hình mạng  WAN sử dụng Router
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Giảm thiểu sự phụ thuộc vào công nghệ MPLS.

 

Tại công ty phân phối thực phẩm này, các kết nối qua MPLS 

gần như đã bị bão hòa hoàn toàn do sự phát triển của công 

ty. Hơn nữa, chi phí thuê MPLS ngày càng tăng cao do công 

ty phải mua thêm các kênh kết nối nhằm tang cường khả 

năng dự phòng cho các kết nối WAN, điều này đã đẩy chi 

phí tăng gấp nhiều lần. Cụ thể là tăng cấp 6 lần cho mỗi 

Mbps so với việc sử dụng các kết nối băng thông rộng phổ 

biến như: Internet, LTE, …

Aruba giải quyết nhưng thách thức này với công nghệ 

SD-WAN tiên tiến. SD-WAN cho phép khách hàng thay thế 

các kênh MPLS đắt tiền bằng các kênh băng thông rộng phổ 

biến (Internet, LTE, …) với sự bảo đảm hiệu suất cũng như 

đáp ứng các yêu cầu về đảm bảo chất lượng SLA.

Aruba tối ưu hóa hiệu suất hoạt động của ứng dụng trên 

kênh truyền băng thông rộng với độ trễ cao, xác xuất mất 

gói tin nhiều bằng cách sử dụng các kỹ thuật như FEC – 

Forward Error Correction, chọn kênh truyền thông minh, 

các chính sách linh hoạt giúp xác định mức độ ưu tiên của 

từng ứng dụng riêng biệt cho tổ chức. 

Tự động hóa mạng

Các tổ chứng thường thiếu công cụ kiểm tra sức khỏe mạng 

cũng như không có đầy đủ tầm nhìn vào các phân đoạn 

mạng, do đó các kỹ sư mạng trung bình phải mất khoảng 

40% thời gian của họ để xử lí các sự cố về mạng. Đồng thời, 

việc triển khai thêm các chi nhánh mới cũng rất chậm, theo 

thống kê mất khoảng thời gian hai tuần để kỹ sư mạng của 

doanh nghiệp có thể tích hợp một giải pháp mạng WAN mới 

vào hệ thống đang vận hành của doanh nghiệp. Khả năng 

hiển thị giám sát tổng thể về mạng hạn chế cũng gây ra 

nhiều khó khăn, thay vì chủ động xử lí hay phòng ngừa sự 

cố thì lại bị động xử lý sự cố. Hơn nữa, khả năng hiển thị 

kém dẫn tới khách hàng khó có thể theo dõi và xác định 

băng thông có đáp ứng đủ với ứng dụng đang sử dụng, chất 

lượng có đảm bảo với các dịch vụ đang sử dụng hay không.

Ngược lại, Aruba cung cấp một giao diện quản lý duy nhất 

với Aruba Orchestrator, cho phép khả năng hiển thị trạng 

thái của ứng dụng một cách toàn diện với khả năng hiển thị 

trạng thái theo thời gian thực, các báo cáo lịch sử chi tiết về 

dữ liệu của ứng dụng trong mạng WAN, giám sát hiệu suất 

các ứng dụng và các chính sách QoS được áp dụng. Tính 

năng Zero Touch cung cấp cho khách hàng khả năng triển 

khai một mạng WAN ở các chi nhánh mới một cách nhanh 

chóng mà không cần nhân viên kỹ thuật phải có mặt tại chi 

nhánh đó. Khách hàng có thể sử dụng Aruba Orchestrator 

để xây dựng một mạng lưới WAN tự động phục hồi, liên tục 

giám sát các đường kết nối, tự động điều phối dữ liệu và chủ 

động loại bỏ các sự cố không đáng có trên các kênh truyền 

WAN. Ngoài ra, Aruba cung cấp một  giao diện  trực quan 

với hình ảnh tổng thể cho phép giám sát linh hoạt hay người 

kỹ sư có kỹ năng thấp cũng hoàn toàn có thể kiểm tra và 

khắc phục các sự cố đơn giản mà trước đây yêu cầu kỹ sư có 

chuyên môn cao để xử lí. 

Đơn giản hóa kiến trúc mạng WAN

Việc sử dụng các kênh truyền WAN truyền thống của các 

doanh nghiệp vô cùng đắt đỏ, tốn kém và phức tạp. Để tăng 

cường khả năng dự phòng, tăng cường hiệu suất hoạt động 

trên đường truyền WAN đòi hỏi nhiều thiết bị mở rộng đi 

kèm. Các vấn đề về việc mở rộng cũng như hết vòng đời 

thiết bị (EOL) hoặc thiết bị hết hạn hỗ trợ (EOS) cũng là một 

vấn đề gây khó khăn trong việc phát triển của doanh 

nghiệp. Cơ sở hạ tầng cũ kỹ này gây ra nhiều vấn đề liên 

quan về mạng như khả năng quản lý ứng dụng và cung cấp 

ứng dụng không hiệu quả, khó duy trì tính bảo mật và thực 

thi chính sách bảo mật chung trên tất cả ứng dụng.

Để trả lời cho những thách thức này, Aruba đã đưa ra nền 

tảng SD-WAN Aruba Edge Connect. Đây là một nền tảng 

SD-WAN hợp nhất với các tính năng nổi trội: Next Genera-

tion SD-WAN, tường lửa, phân đoạn mạng (Network 

Segmentation), định tuyến, tối ưu hóa mạng WAN, cung cấp 

khả năng nhận diện ứng dụng và khả năng điều khiển, hiển 

thị trên một giao diện duy nhất.  

Aruba cũng có quan hệ mật thiết với các đối tác công nghệ 

nổi tiếng như Zscaler, CheckPoint, và NetSpoke để có thể 

tích hợp với các dịch vụ bảo mật lớp bảy nhằm tăng cường 

bảo mật cho các ứng dụng trên nền tảng Cloud (SaaS). Với 

Aruba, toàn bộ cơ sở hạ tầng SD-WAN đều được quản lý và 

giám sát tập trung qua một giao diện duy nhất là Aruba 

Orchestrator, giúp đơn giản hóa trong việc cấu hình và tự 

động hóa áp dụng chính sách cho các ứng dụng.
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Figure 3 – Aruba SD-WAN

Hiện đại hóa mạng để đảm bảo hiệu suất của các 
ứng dụng trên môi trường Cloud.

Việc chuyển đổi sang Aruba SD-WAN, khách hàng sẽ đạt 

được một kiến trúc mạng WAN với độ sẵn sàng cao với các 

đường hầm được liên kết với nhau tạo thành một kênh 

truyền ảo duy nhất (Network Overlay) và khả năng tự động 

chuyển đổi dự phòng giữa các kết nối WAN. Thời gian 

chuyển đổi dự phòng giữa các kết nối WAN dưới một mili 

giây với độ tin cậy cao và hiệu suất ứng dụng được đảm bảo 

trên tất cả các môi trường khác nhau gồm On-Premises và 

On-Cloud. Aruba đảm bảo về hiệu suất ứng dụng bằng cách 

tự động phát hiện các kết nối kém và điều hướng lưu lượng 

các ứng dụng đi qua đường có chất lượng cao hơn. Với 

SD-WAN, khách hàng cũng được lựa chọn nhiều nhà cung 

cấp dịch vụ Internet khác nhau nhằm cung cấp khả năng 

phục hồi và tính linh hoạt cao khi sử dụng ứng dụng mà 

không phụ thuộc vào một nhà cung cấp dịch vụ nào.

Giải pháp Aruba SD-WAN

Giải pháp Aruba SD-WAN (Hình 3) đã cho thấy cách mà 

doanh nghiệp phân phối thực phẩm đã đạt được sau khi sử 

dụng giải pháp. Doanh nghiệp đã đạt hiệu quả kinh doanh 

cao hơn nhờ hiệu suất hoạt động tốt kết hợp với khả năng 

phục hồi cao của mạng WAN, truy cập ứng dụng với chi phí 

thấp hơn so với mạng WAN truyền thống trước đó. Nó cũng 

giúp việc truy cập các ứng dụng - SaaS và môi trường điện 

toán đám mây - PaaS hiệu quả hơn và nhanh hơn.

Để xây dựng mạng SD-WAN này, đầu tiên khách hàng phải 

triển khai Aruba Orchestrator và Aruba Edge Connect 

SD-WAN chuyên dụng. Đối với khách hàng này, các thiết bị 

Aruba Edge Connect được liên kết với bằng một kết nối 

MPLS và một kết nối Internet tốc độ cao. Các thiết bị Aruba 

Edge Connect có thể thay thế hoàn toàn các bộ định tuyến 

vùng biên truyền thống với các mô hình triển khai linh hoạt 

tạo nên điểm khác biệt của Aruba.

Với các thiết bị được kết nối vào hạ tầng mạng, Aruba 

Orchestrator sẽ tự động xây dựng các đường hầm (Tunnel) 

và đẩy các chính sách được cấu hình trước đến các thiết bị 

Aruba Edge Connect. Trong hình 3, các biểu tượng hình khóa 

thể hiện cho các kênh được mã hóa thông qua đường hầm 

giữa các thiết bị Edge Connect, các đường hầm này nhằm 

tăng cường khả năng bảo mật cho lưu lượng mạng. Các ứng 

dụng tin cậy thường được sử dụng trong hệ thống như: 

Voice, Video, ERP, … thường được điều phối truy cập thông 

qua kênh MPLS, trong khi đó Aruba Connect điều phối các 

luồng dữ liệu kết nối ra ngoài Internet thông qua các đường 

truyền Internet trực tiếp mà không phải truy cập thông qua 

đường truyền MPLS. Khi triển khai các thiết bị ảo hóa Aruba 

Edge Connect trên môi trường Cloud của AWS, Microsoft 

Azure sẽ mở rộng hơn nữa SD-WAN cho hàng nghìn ứng 

dụng trên môi trường Cloud - SaaS, do đó giúp cải thiện hiệu 

suất hoạt động và tăng cường bảo mật cho các ứng dụng 

này.

Hình 3: Hệ thống mạng SD-WAN với Aruba
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Figure 4 – Built-in network resiliency

Khả năng phục hồi và chuyển đổi dự phòng tự động.

Không giống như hệ thống mạng WAN trước đây của công 

ty, Aruba cung cấp khả năng phục hồi mạng tích hợp bằng 

việc cho phép ứng dụng có thể truyền qua cả kênh MPLS và 

các kênh băng thông rộng (Internet, 4G, …) một cách đồng 

thời và tự động chuyển đổi dự phòng trong khoảng thời gian 

ít hơn một phần nghìn giây nếu một trong những liên kết 

kết nối bị nghẽn hoặc mất kết nối. Để cung cấp một khả 

năng phục hồi kết nối mạnh mẽ, mạng không dây LTE được 

coi là một phương án bổ sung cho việc đáp ứng bổ sung 

băng thông. Các chính sách của Aruba Orchestrator được 

cấu hình để sử dụng mạng LTE trong thời gian mạng mất 

kết nối. ( hình 4 )

Với tùy chọn sử dụng LTE trong khoảng thời gian mất kết 

nối, Aruba Edge Connect sẽ định tuyến lại lưu lượng một 

cách liền mạch đến đường kết nối LTE và người dùng không 

bị mất liên lạc với nhau. Việc định tuyến này sẽ diễn ra trong 

thời gian ít hơn một mili giây, người dùng đầu cuối có thể 

không nhận ra một sự cố vừa xảy ra. Việc cấu hình chuyển 

đổi dự phòng tự động sẽ trở nên vô cùng phức tạp, cấu 

hình sẽ rất tốn kém để triển khai trong mạng WAN truyền 

thống, nhưng nó sẽ rất nhanh chóng, dễ dàng và tiết kiệm 

khi sử dụng Aruba SD-WAN Edge Connect.

Lợi ích đầu tư (ROI)

Ngoài những lợi ích mà Aruba SD-WAN mang lại cho vận 

hành hạ tầng mạng WAN của tổ chức, thẩm định giá trị 

khách hàng – Customer Value Assessment cũng mang lại 

những lợi ích đáng kể về tài chính cho công ty thuộc ngành 

công nghiệp thực phẩm này. Như đã nêu ra trong phần tóm 

tắt ở phần đầu tài liệu, công ty đã tính toán và ước tính sẽ 

tiết kiệm được 1,15 triệu đô la khi sử dụng giải pháp Aruba 

SD-WAN. Giải pháp SD-WAN đồng thời có thể tiết kiệm gần 

1,62 triệu USD hằng năm. 

Những con số này được đưa ra từ việc nghiên cứu kỹ lưỡng, 

sử dụng các con số chi phí được cung cấp bởi các khách 

hàng và thông tin từ cơ sở dữ liệu của Aruba. Với mỗi Thẩm 

định giá trị khách hàng – Customer Value Assessment, các 

bên liên quan đã đưa ra tất cả các nguồn dữ liệu và giả định 

để có thể cung cấp đầy đủ hiện trạng thông tin đầu vào. 

Điều này đảm bảo rằng tất cả các số liệu tài chính được thể 

hiện một cách minh bạch và bám sát thực tế.

 

Hình 4:    Khả năng phục hồi mạng với SD-WAN
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KẾT LUẬN

VALUE  
DRIVER

BASELINE CONSERVATIVE TARGET ASSUMPTIONS

Improvement Value Improvement Value

Reduction in 
network transport 
costs

$2.18M 24.8% $541K 30.0% $653K Replace MPLS with  
broadband

Reduction in  
router costs

50 routers 
from 75 sites

66% $318K 66% $345k Useful life of 5 – 7 
years, SMARTnet of 75K 
annually, DNA licenses 
of 4K per year per ISR4K, 
annualized

Reduction in  
from 75 sites

26.7% $11K 26.7% $12K  
PA-200 going forward

Reduction in 
costs to resolve IT 
tickets

1K tickets 
annually @ 
$351 each

29.5% $104K 41.2% $144K 25% of overall IT tickets 
are network related

Reduction  
in cost of  
downtime

$180K 66% $115K 70% $329K Reduction in network 
downtime at warehouses

Network  
administration 
automation

$800K in 
salaries

7.3% $58K 16.8% $134K Quicker/easer to stand 

security policies, and  
troubleshoot

Network  
administration 
automation

$800K in 
salaries

7.3% $58K 16.8% $134K Quicker/easer to stand 

security policies, and  
troubleshoot

Bảng 2 bên dưới cung cấp một cách tổng quan các yếu tố 

quan trọng giúp đạt được các lợi ích về tiết kiệm tài chính 

cho khách hàng bao gồm các dự toán, mục tiêu cần đạt để 

cải thiện tiềm năng và giá trị.

Điều quan trọng là giải pháp Aruba SD-WAN đối với khách 

hàng không chỉ giảm thiểu chi phí vận hành mạng, chi phí 

thiết bị và chi phí quản trị mà còn làm tăng băng thông khả 

dụng dành cho truyền tải dữ liệu. Hình 5 minh họa cho 

những giá trị này.

thực hiện cho khách hàng đại diện cho một ngành công 

nghiệp thực phẩm trên đã đưa ra những đánh giá bám sát 

với thực tế của doanh nghiệp với bằng chứng rõ ràng và có 

thể đo lường được.

Ngoài ra Aruba còn có những lợi ích mà các nhà cung cấp 

SD-WAN khác không có. Bao gồm:

Đào tạo miễn phí: Aruba cung cấp các chương trình đào 

tạo SD-WAN chuyên sâu trị giá 64.000$ – 72.000$ (chi phí 

đào tạo cho 8 người trong hai ngày với 4000$ đến 4500$ 

mỗi người một ngày)

Chi phí triển khai với giá cạnh tranh: với chi phí cực kì 

tốt từ 45.000$ – 58.000$, ít hơn nhiều so với các đối thủ.

Tối ưu hóa mạng WAN theo yêu cầu: Nền tảng SD-WAN 

Edge Connect của Aruba có khả năng tối ưu hóa mạng 

WAN (Aruba Boots WAN) giúp giảm thiểu hơn 30% dữ liệu 

được truyền trên mạng WAN khi so sánh với việc trang bị 

một thiết bị chuyên dụng riêng biệt.

SD-WAN từ Aruba cung cấp một hệ thống mạng WAN hoạt 

động hiệu quả cùng với đó là những lợi ích về kinh tế so với 

các công nghệ mạng WAN truyền thống. Thẩm định giá trị 

khách hàng – Customer Value Assessment được thực hiện 

cho khách hàng đại diện cho một ngành công nghiệp thực 

phẩm  

Bảng 2: Lợi ích dự kiến khi sử dụng SD-WAN
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Current bandwidth 40 Mbps

Current MRC $1,781

Current cost per Mbps/Mth $44.51

Future bandwidth 100 Mbps

Future MRC $1,141

Future cost per Mbps/Mth $11.41

MPLS cost $909.34

Incremental broadband $269.70

Savings 70%

Total bandwidth future/past 250%

Active bandwidth future/past   400%*

Site savings 36%

Figure 5 — Active bandwidth comparison

Legacy networks SD-WAN

Hình 5: So sánh băng thông sử dụng


