Três maneiras

Impressionante

MANEIRAS DE ENTREGAR
EXPERIÊNCIAS DIGITAIS

Experiências
digitais
IMPRESSIONANTES

Você está tentando engajar e converter usuários, aumentar receitas
e proteger a sua empresa e os seus clientes. Estamos aqui para tornar
tudo mais fácil para você.

Veja no que a Akamai pode ajudar.

MONITORAR
O desempenho é importante.
A experiência do usuário em seu Website afeta diretamente os resultados
da sua empresa.
As conversões são
mais garantidas
quando as páginas
carregam em
2,4 segundos
ou menos

As páginas que
geram conversão
são até 26% mais
rápidas do que
as demais

Tempos de carregamentos ideais diminuem as taxas
de rejeição
Monitore dados de desempenho para ter uma visão completa e em tempo
real da experiência do usuário. Saiba mais em akamai.com/mpulse.

OTIMIZAR
Coloque ideias em prática.
Diversos fatores podem influenciar na capacidade de
entregar experiências excelentes para dispositivos móveis.

CRESCIMENTO
DO USO MÓVEL

dos proprietários de
smartphones usam
seus dispositivos
enquanto fazem
compras

Aumento ano
a ano na taxa de
conversão de
dispositivos móveis
na Black Friday

BAIXO DESEMPENHO
na rede

FALTA DE RESPOSTA
scripts de terceiros

O carregamento dos
Websites móveis em
redes 3G leva, em
média, 19 segundos

Há, em média,
40 scripts de
terceiros em
uma página

CONTEÚDO MAIS
DINÂMICO

Em média, 63% do
peso das páginas dos
Websites corresponde
a imagens

Supere os desafios da otimização móvel com desempenho automatizado
que não requer esforços. Saiba mais em akamai.com/mobile.

PROTEGER
A segurança é indispensável.
Para as experiências digitais, a segurança deve ser indispensável.
Mantenha a segurança da sua empresa mesmo em face de ameaças
cada vez maiores.

PRINCIPAIS AMEAÇAS DE SEGURANÇA:
Ataques a aplicações Web

dos websites e das
aplicações Web apresentam
vulnerabilidades graves

das aplicações Web
foram afetadas nos
últimos 12 meses

Ataques DDoS
O custo médio de um
ataque DDoS é de

Impacto

Furto de dados
sigilosos
Perda de receita
Danos à
reputação

Danos à
reputação
Perda de receita
Redução da
produtividade

Proteja a sua empresa contra os maiores ataques da Internet.
Saiba mais em akamai.com/security.
Ataques de bots e uso indevido
de credenciais

Furto de dados
sigilosos
das vítimas não percebem
que suas credenciais
foram hackeadas

das empresas não têm boa
visibilidade de ataques de
preenchimento de credenciais

Captura de preços
e conteúdo
Sobrecarga do
servidor

Evite o uso indevido de credenciais e controle o tráfego de bots no seu website.
Saiba mais em akamai.com/bots.

Você está pronto para entregar as melhores experiências
digitais para o mundo?
Descubra por que grandes empresas confiam na
Akamai para entregar confiabilidade,
escalabilidade, desempenho e segurança
inigualáveis. Visite-nos em akamai.com

Saiba mais

A Akamai, desenvolvedora da principal plataforma de entrega na nuvem do mundo, possibilita que seus
clientes ofereçam as melhores experiências digitais em qualquer dispositivo, a qualquer hora e em qualquer lugar.
A escala da plataforma amplamente distribuída da Akamai é incomparável, com mais de 200.000 servidores em
130 países, oferecendo a seus clientes desempenho e proteção superiores contra ameaças. O portfólio de soluções
de desempenho na Web e em dispositivos móveis, segurança na nuvem, acesso corporativo e entrega de vídeo
da Akamai conta com um excepcional atendimento ao cliente e monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por
semana. Para saber por que as principais instituições financeiras, os líderes de varejo on-line, os provedores de
mídia e entretenimento e as organizações governamentais confiam na Akamai, acesse www.akamai.com,
blogs.akamai.com ou @Akamai no Twitter. Nossas informações de contato global estão disponíveis em
www.akamai.com/locations. Publicado em 03/18.

