ADVERTORIAL

JUNIPER UITGEROEPEN TOT LEADER
IN MAGIC QUADRANT FOR WIRED AND
WIRELESS LAN ACCESS INFRASTRUCTURE
Ruim vier jaar geleden lanceerde Mist Systems het eerste op AI
gebaseerde draadloze platform. Op dat moment wisten mensen
niet zo goed wat ze ervan moesten denken.
Daarom kreeg Mist in 2016 flink wat te verduren van de rest
van de bedrijfstak. ‘Hoe kan een start-up de strijd aangaan met
WLAN-reuzen zoals Aruba en Cisco’ en ‘is het echte kunstmatige
intelligentie?’ Dat waren de vragen die ons werden gesteld. ‘Wat
moeten we met kunstmatige intelligentie?’ ‘Gaan mensen niet
denken dat AI hun banen inpikt?’ Enfin, u begrijpt het wel.
Mist zette door en dat jaar al werd Mist Systems door Gartner
uitgeroepen tot een van de Cool Vendors in Mobile and Wireless.
Als oudgedienden in de branche wisten de mensen van Mist dat de
oude, reactieve en handmatige manier van netwerkbeheer plaats
moest maken voor een nieuw, proactieve werkwijze. Een die is
gefocust op de gebruikerservaring en zelfsturende automatisering.
En de enige manier om dat te bereiken was door ons te ontdoen
van het inmiddels 15 jaar oude paradigma van de WLAN-controller.
We moesten een frisse start maken met op AI gebaseerde
netwerken die waren gebouwd in de cloud.

Traditionele marktleiders zoals Aruba en Cisco volgen in feite
hetzelfde playbook en brengen dezelfde boodschap voor AIondernemingen. Volgens mij is dat het bewijs dat een bedrijf een
echte invloedrijke marktleider is.
Wilt u nog meer bewijs? Bekijk dan eens de webinars van Juniper
met deskundigen van Walmart Global Tech en Dartmouth
College, waarin we praten over Wi-Fi-theorieën en echte AIOpsimplementaties: https://ai.mist.com/aiops-part-1-big-wifi-theory
Dit zijn slechts een paar voorbeelden van hoe grote bedrijven en
instellingen van over de hele wereld samenwerken met Juniper aan
de transitie naar de ‘AI driven enterprise’. We mogen ons gelukkig
prijzen dat we samen met deze gerespecteerde organisaties
kunnen werken aan de toekomst van de IT en hun bedrijven.
Dit is overigens al de tweede keer dit jaar dat Juniper wordt
gepositioneerd als Leader in een Magic Quadrant. Bekijk gerust het
Gartner Magic Quadrant for Data Center and Cloud Networking
voor 2020, waarin Juniper voor het derde jaar op rij de positie van
Leader inneemt. We doen het dus goed in het hele enterprisesegment! Link: https://www.juniper.net/us/en/forms/gartnermagic-quadrant-datacenter-networking-leader/.
Disclaimer voor Gartner:
Gartner Magic Quadrant for Wired and Wireless LAN Access
Infrastructure, Bill Menezes, Christian Canales, Tim Zimmerman, Mike
Toussaint, 4 november 2020.
Gartner Magic Quadrant for Data Center Networking, Andrew Lerner,
Jonathan Forest, Evan Zeng, Joe Skorupa, 30 juni 2020.
Deze grafiek is door Gartner gepubliceerd als onderdeel van een
uitgebreider onderzoeksrapport. De inhoud kan alleen worden
beoordeeld binnen de context van het gehele document. Het hele
document van Gartner is op aanvraag verkrijgbaar bij Juniper
Networks.

Terug naar het nu. Slechts een paar jaar later is Juniper
Networks uitgeroepen tot Leader in het Magic Quadrant for
Wired and Wireless LAN Access Infrastructure voor 2020. Het
Magic Quadrant is vers van de pers en Juniper is als hoogste
gepositioneerd voor ‘ability to execute’ in het Leaders’ Quadrant.
Wilt u meer weten over waarom Juniper/Mist is verkozen tot
Leader? We hebben veel whitepapers en video’s over ‘AI driven
Enterprise’. Daarin demonstreren we hoe onze oplossingen, die zijn
gebaseerd op Mist AI, het netwerk vereenvoudigen en zorgen dat
u netwerk de komende tien jaar uw activiteiten steeds zelfstandig
kan ondersteunen. Wij raden u aan ze eens te bekijken. Link:
https://www.juniper.net/nl/nl/forms/gartner-mq-wired-wireless/.

Gartner ondersteunt geen leveranciers, producten of diensten in
haar onderzoekspublicaties, en adviseert gebruikers dan ook niet om
alleen die leveranciers te kiezen met de beste beoordelingen of andere
vermeldingen. De onderzoekspublicaties van Gartner bestaan uit
de meningen van de onderzoeksorganisatie van Gartner en mogen
niet worden geïnterpreteerd als feitelijke verklaringen. Gartner wijst
alle uitdrukkelijke en impliciete garanties af met betrekking tot
haar onderzoek, waaronder garanties die betrekking hebben op de
verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.
Gartner, Cool Vendors in Mobile and Wireless, 2016, 20 april
2016, Leif-Olof Wallin, Nick Jones, Katja Ruud, Vishal Tripathi, Tim
Zimmerman, Mike Gotta.

