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Número do documento: 2.0.4.20.22.15.04 

Data de criação do documento: 5 de agosto de 2021 

Documento Editado por último: 20 April 2022 

Autor do documento: Jay Savoor 

Último documento editado por:  

Aviso de isenção de responsabilidade de documento 

Os screenshots e gráficos deste manual podem diferir ligeiramente de seu produto devido a diferenças no 

lançamento do produto. A Edgenexus garante que eles façam todos os esforços razoáveis para assegurar 

que as informações contidas neste documento sejam completas e precisas. A Edgenexus faz alterações e 

correções nas informações deste documento em lançamentos futuros quando a necessidade surgir. A 

Edgenexus não assume nenhuma responsabilidade por quaisquer erros. 

Direitos autorais 

© 2022. Todos os direitos reservados.  

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio e não representam 

um compromisso da parte do fabricante. Nenhuma parte deste guia pode ser reproduzida ou transmitida 

de qualquer forma ou meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia e gravação, para qualquer 

finalidade, sem a permissão expressa por escrito do fabricante. As marcas registradas são propriedades 

de seus respectivos proprietários. Todos os esforços são feitos para tornar este guia o mais completo e 

preciso possível, mas nenhuma garantia de aptidão está implícita. Os autores e a editora não terão 

responsabilidade ou obrigação perante qualquer pessoa ou entidade por perdas ou danos decorrentes do 

uso das informações contidas neste guia. 

Marcas 

O logotipo da Edgenexus, Edgenexus, EdgeADC, EdgeWAF, EdgeGSLB, EdgeDNS são todas marcas 

registradas da Edgenexus Limited. Todas as outras marcas registradas são propriedades de seus 

respectivos proprietários e são reconhecidas. 

Apoio Edgenexus  

Se você tiver alguma pergunta técnica sobre este produto, por favor, levante um ticket de suporte em: 

support@edgenexus.io 
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Introdução 

Este documento cobre a disponibilidade e a implantação do equilibrador de carga EdgeADC dentro do 

ambiente AWS da Amazônia. 

Tipos de EdgeADC disponíveis em AWS 

Há dois tipos de licença de EdgeADC disponíveis para uso dentro da AWS. 

Licença Amazon Timed 

Esta versão do EdgeADC utiliza uma licença fornecida através do sistema Amazon time-charged. Você 

paga pelo EdgeADC com base no tempo. 

A URL para acessar esta versão é: 

https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-urziykh5yvcom?sr=0-

3&ref_=beagle&applicationId=AWSMPContessa 

Traga a sua licença de uso 

A versão de licença BYOL do produto permite que você compre licenças do seu parceiro revendedor e as 

utilize no EdgeADC implantado pela AWS. Este método altamente flexível significa que você pode usar 

esta licença em qualquer ambiente caso deseje mudar do sistema AWS em uma data futura. Ele também 

permite o uso de licenças perpétuas e SaaS disponíveis na Edgenexus. 

A URL para acessar esta versão é: 

https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-ceayj723ea2t2?sr=0-

2&ref_=beagle&applicationId=AWSMPContessa 

Implantando o Dispositivo EdgeADC 

Este processo é idêntico para ambas as versões de licença, e o processo que explicaremos nas páginas 

seguintes é para a edição BYOL. 

1. Localize a versão EdgeADC que você deseja usar. Você pode fazer isso fazendo login em sua conta AWS 

Marketplace e procurando por Edgenexus. 

2. Você verá vários produtos, mas o que precisamos procurar é o Balanceador de Carga de Aplicação / 

Controlador de Entrega de Aplicação (BYOL) 

 

3. Clique no link do título do produto, e isto o levará para a página seguinte. 

https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-urziykh5yvcom?sr=0-3&ref_=beagle&applicationId=AWSMPContessa
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-urziykh5yvcom?sr=0-3&ref_=beagle&applicationId=AWSMPContessa
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-ceayj723ea2t2?sr=0-2&ref_=beagle&applicationId=AWSMPContessa
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-ceayj723ea2t2?sr=0-2&ref_=beagle&applicationId=AWSMPContessa
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4. Você precisará selecionar o tamanho do aparelho e sua localização dentro da infra-estrutura AWS. Para 

fazer isso, desça nesta página até ver a seção de configuração. 

 

5. Clique no botão amarelo Continuar a Inscrição para iniciar o processo. 

6. A próxima etapa é aceitar os termos e condições da Amazon, que são obrigatórios. 
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7. A assinatura do aparelho será agora criada, e você será solicitado a continuar a configuração. 
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8. Uma vez que a assinatura tenha sido inicializada dentro da AWS, será mostrada a página abaixo. 

 
9. Clique no botão Continuar para iniciar, e você verá a página mostrada na imagem a seguir. Aqui você pode 

ajustar o tamanho a partir do m5.large padrão. Há também outras opções para ações de lançamento, VPC e 

configurações de sub-rede. 

 

10. Uma vez que você tenha concluído as configurações conforme necessário, você pode clicar no botão Iniciar. 

11. As credenciais para acessar o aparelho EdgeADC são fornecidas pela Amazon e são mostradas abaixo. 

Suas credenciais serão exclusivas para sua instância do aparelho. 
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Documentação 

Você pode acessar o guia do administrador EdgeADC usando a URL fornecida abaixo. 

https://www.edgenexus.io/documentation 

Obtenção de uma licença 

Você pode obter uma licença de software (EVAL, Perpetual ou SaaS) de seu parceiro local. Uma vez 

recebida a licença, você pode instalá-la usando o GUI e acessando Advanced > Software. Consulte o guia 

de administração do EdgeADC, localizado em https://www.edgenexus.io/documentation. 

Ajuda e suporte 

O suporte pós-venda pode ser acessado iniciando primeiro um ticket de suporte em: 

https://www.edgenexus.io/getsupport 

Entraremos em contato com você por telefone ou e-mail, dependendo da gravidade do problema. 

https://www.edgenexus.io/documentation
https://www.edgenexus.io/getsupport

