Resumo da empresa

Aproveite as oportunidades da era dos dados.
Na Aruba, uma empresa da Hewlett Packard Enterprise,
acreditamos que as experiências mais dinâmicas do cliente
acontecem na Borda. Mas onde exatamente está Borda? Pode ser um
local de trabalho, um hospital, uma escola ou até a casa de um funcionário
remoto. Nesses ambientes, os dados são gerados por usuários, dispositivos
e outras coisas. As empresas que dominam esses dados com sucesso analisando e respondendo em tempo real - podem revelar informações
importantes e fornecer novos serviços. Mais do que isso, elas podem
encantar os clientes ou produzir melhores resultados. Nossa missão é
ajudar os clientes a aproveitar essas oportunidades, fornecendo soluções
seguras da borda para a nuvem que usam IA e aprendizado de máquina
para simplificar, agilizar e automatizar as tarefas de TI, enquanto utilizam os
dados para gerar resultados comerciais eficazes.
Valores da Aruba
Sempre colocamos o cliente em primeiro lugar.
Não desenvolvemos tecnologia pelo bem da tecnologia - tudo o que fazemos começa e
termina com nossos clientes.
Somos inovadores e pouco convencionais.
Nunca fomos uma empresa de rede tradicional. Desde o início, tivemos que mudar as regras
para sobreviver e isso faz parte de nossa cultura. Sempre questionando, ultrapassando
limites e traçando um novo caminho.
Somos a maior pequena empresa.
Ao longo dos anos, mantivemos nosso valor principal de ser a maior pequena empresa tratando nossos clientes e funcionários como família e, ao mesmo tempo, permanecendo
ágeis e à frente das mudanças do mercado.
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está listada na NYSE com o
símbolo da HPE

Por que optar pela Aruba?
Liderança reconhecida no setor
A Aruba tem sido repetidamente reconhecida
por analistas de terceiros como líder em Wi-Fi
6, switching, SD-Branch e uma visionária em
redes de data center. As maiores empresas
do mundo confiam em nós para fornecer
uma plataforma de serviços da borda segura,
baseada em IA, que abrange campus, filial,
data center e ambientes de trabalho remotos
para uma única experiência operacional.
Inovação arrojada
A Aruba está na vanguarda das transições de
mercado desde o início. Em 2002, os
fundadores criaram a Aruba para estabelecer
a conexão sem fio como a tecnologia
de acesso predominante na empresa e
ajudaram os clientes a aproveitar essa
mudança com uma arquitetura Mobile
First. Em 2014, lideramos a próxima grande
transição tecnológica - a rede gerenciada em
nuvem - pioneira em uma plataforma de
operações de rede baseada em nuvem e
microsserviços, criada para transformar
a maneira como o departamento de TI
gerencia redes. Embora 2014 tenha sido um
marco importante, representou apenas o
primeiro passo em nossa visão para fornecer
uma moderna plataforma de serviços de
borda em nuvem. A Aruba continuou a fazer
investimentos significativos em inovação para
entregar o Aruba ESP (Edge Services
Platform), a primeira plataforma que vai
muito além do gerenciamento de rede
convencional, para fornecer serviços de IA,
operações, provisionamento, orquestração,
segurança e localização na nuvem. Sua
arquitetura altamente escalável baseada em
microsserviços permite continuar
adicionando serviços rapidamente ao longo
do tempo. Por meio de uma plataforma
nativa da nuvem, a Aruba fornece a agilidade,
resiliência e escalabilidade necessárias para
os clientes.
Conhecimento em IA
A IA da Aruba é única, pois produz resultados
confiáveis com base em três ingredientes
principais - um vasto volume e variedade de
dados, conhecimento de domínio e cientistas
de dados experientes. Combinando mais de
18 anos de experiência comprovada em
redes com e sem fio, ao modelar dados
de telemetria de mais de 1 milhão de
dispositivos com fio, sem fio e SD-WAN, a
IA da Aruba pode identificar anomalias e
fornecer recomendações prescritivas em que

os administradores de rede podem confiar.
Nenhum outro fornecedor de rede possui
esse nível de conhecimento em IA.
Opções flexíveis de financiamento
e consumo
Os clientes da Aruba podem escolher entre
várias opções de financiamento e consumo
para ajudar a acelerar sua transformação
digital, mesmo em períodos de incerteza. O
HPE Financial Services oferece programas
de financiamento flexíveis que ajudam
na aquisição de equipamentos, incluindo
adiamento de pagamento, reciclagem de
equipamentos e outras formas de suporte
financeiro. A Aruba também permite que
os clientes consumam nosso portfólio
usando redes em nuvem como software
como serviço (SaaS) ou como modelo de
rede como serviço (NaaS). GreenLake for
Aruba, é uma experiência NaaS "de viva-voz"
que combina os produtos Aruba com um
serviço totalmente gerenciado que é cobrado
mensalmente, liberando fundos e recursos
para outras prioridades de negócios.
Resiliência da cadeia de suprimentos
A pandemia global deixou claro que as
empresas de sucesso devem implementar
planos de continuidade de negócios e de
cadeia de suprimentos para permanecerem
estáveis em tempos de crise e proteger-se
contra interrupções imprevistas. A Aruba
continuou a ajudar os clientes durante
a COVID-19 devido à resiliência que
implementamos em nossos planos de cadeia
de suprimentos.
Os melhores parceiros do ecossistema
Os Programas de parceiros de tecnologia da
Aruba são compostos por um ecossistema de
centenas de fornecedores de tecnologia com
os quais a Aruba trabalhou para garantir a
interoperabilidade na rede, segurança, nuvem
e infraestrutura baseada em localização da
Aruba. Isso significa que nossos clientes
podem usar as melhores soluções e saber
que são perfeitamente integradas ao portfólio
da Aruba para garantir conectividade segura
em qualquer ambiente.

Reconhecimento
do setor
GARTNER

Reconhecida como líder
no Quadrante Mágico da
Gartner de 2019 para a
infraestrutura de acesso à
LAN com e sem fio. Aruba é
líder há 14
anos consecutivos.1

A número 1 em 5 de 6 casos
de uso no Relatório de
Recursos Críticos da Gartner
de 2019 para infraestrutura
de acesso à LAN com e
sem fio.

IDC

Reconhecida como líder na
IDC MarketScape 2019 para
WLAN corporativa mundial.

FORRESTER

Reconhecido como a única
líder em serviços de conexão
sem fio e localização no
relatório The Forrester New
Wave: Wireless Solutions,
Q3 2019

HOT COMPANY

O Aruba ClearPass ganhou
o Hot Company: Network
Access Control (NAC) e o
Market Leader: Bring Your
Own Device (BYOD), no 2019
InfoSec Awards.

CRN

Vencedor do CRN ARC
Awards para infraestrutura
de rede corporativa, LANs
sem fio corporativas, redes
para PME e segundo em
segurança de

Os 14 anos de posicionamento da Aruba incluem a HPE (Aruba) no Quadrante Mágico da infraestrutura de acesso à LAN com e sem fio de
2015-2019 (5 anos), a Aruba Networks no mesmo Quadrante Mágico de 2012 a 2014 (3 anos) e na Quadrante Mágico da infraestrutura de
acesso à LAN sem fio de 2006 a 2011 (6 anos).

rede corporativa.
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