Accelerator CL9
Compacta, otimiza e acelera em um clique

Accelerator CL9
Acelere suas aplicações em um clique
Agora, você pode trazer todos os benefícios de um CDN global para a seu CLoud
sem qualquer complexidade. Com o Accelerator CL9, você pode aumentar
automaticamente o desempenho dos aplicativos da Web, otimizando-os e
distribuindo-os para locais do Federation CL9.
Acelere
O Accelerator CL9 é um complemento para o Cloud
CL9. Usando um método de aceleração de conteúdo
proprietário, ele permite que seus clientes otimizem
automaticamente os aplicativos e conteúdos web
em servidores virtuais e os publiquem em locais do
Federation CL9 com um simples clique no painel de
controle CL9.

Simples de usar
O Accelerator CL9 oferece aos seus clientes todos os
benefícios de um CDN global sem qualquer
incômodo de configurar e manter uma plataforma
CDN a um custo extremamente competitivo e está
disponível em mais de 170 localidades, em 43
países.

Muito mais rápido
O Accelerator CL9 compacta conteúdo tais como
imagens, folhas de estilo e javascript afim de
reduzir o tamanho do arquivo e o uso da largura de
banda. É então entregue aos usuários finais da
localização CDN mais próximo no Federation CL9.
O conteúdo é armazenado em cache no Browser,
para fornecer tempos de carregamento quase
instantâneos para solicitações futuras, sem
comprometer a capacidade do proprietário do site
para alterar o conteúdo.

Como Funciona
O Accelerator CL9 aplica uma série de técnicas de otimização de conteúdo para acelerar
aplicativos da web e fornece acesso em um clique à rede global de locais CDN de alta
qualidade do Federation CL9.
Sem modificar seus arquivos
O Accelerator CL9 não requer modificações nos
aplicativos da Web em execução em servidores
virtuais. Toda otimização é totalmente automática, e
usando miniaturização e compressão sem perdas de
páginas, scripts e imagens, não modificarão ou
reduzirão a qualidade do conteúdo da fonte.
O conteúdo otimizado é distribuído
automaticamente para servidores de borda CDN
na Federation CL9. Os servidores de borda e o
Accelerator CL9 são gerenciados pelo painel de
controle central da CL9.

Preço Justo
O Accelerator CL9 possui preço fixo de uso mensal.
É instalado individualmente em cada servidor
virtual com apenas um clique no painel de Controle
CL9.
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