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Assista a uma demonstração ao vivo, experimente o kit de avaliação, veja uma cópia gratuita do 
relatório Gartner® 2022 Magic Quadrant™ para Infraestrutura empresarial para LAN com e sem fio aqui e  
comece a se beneficiar do Mist IA.

AIOps e suporte Nuvem moderna

• Níveis de serviço que trazem insights e 
experiência fantástica

• BLE patenteado, com beacons virtuais

• Detecção de anomalias em tempo real e  
mitigração de riscos

• Assistente orientado por IA (Marvis) 
simplifica tarefas de TI por meio de 
interface conversacional

• Causa raiz do cliente à nuvem, com 
captura dinâmica e proativa de pacotes

• Suporte orientado por IA e ações auto-
orientadas

• Arquitetura de microsserviços moderna

• Pushes semanais, sem inatividade

• 100% programável (orientado por API)

Foco na experiência do cliente

Uma Líder pela terceira vez consecutiva, posicionada no mais alto nível em visão e execução em 2022.
Acreditamos que esse reconhecimento baseia-se na força comprovada da Juniper para ajudar os clientes a simplificar operações com malhas 
automatizadas, insights orientados por IA e segurança integrada. 

Criadas a partir de um sistema operacional comum e projetadas para usar IA, nossas soluções permitem que você aplique políticas completas e 
consistentes onde quer que seus aplicativos e dados estejam. Deixe-nos ajudar você a concretizar sua visão com nossas soluções baseadas em 
intenção e padrões abertos.

Experimente nosso Campus in a Box, sem riscos. 
Para obter mais detalhes, visite: https://gotryandbuy.com/
Para realizar um teste descomplicado, gratuito e sem riscos, com 
duração de 60 dias, preencha este formulário:  https://gotryandbuy.
com/contact-us

Quarta-feira de demonstração da Juniper
Saiba como a Mist AI e a Mist Cloud da Juniper oferecem as 
melhores experiências de camada de acesso da indústria para 
clientes, usuários e dispositivos com fio e sem fio.

https://juni.pr/demo-wednesday
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Juniper reconhecida como uma Líder pela 
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