Resumo

Ecossistema de parceiros da Cisco
Para clientes
Transforme seu futuro digital

Juntos, eles estão aqui para ajudá-lo no que for preciso

A transformação digital está gerando infinitas oportunidades. Milhões de novas conexões
e grandes volumes de dados estão surgindo todos os dias. Isso vai lhe permitir encontrar
novos fluxos de receita. Explorar novos mercados Criar produtos totalmente inéditos.

Nossos parceiros têm várias funções:

Mas, para alcançar esses objetivos, você vai precisar tomar decisões inteligentes e bem
pensadas. E vai necessitar ter os contatos certos. Pessoas que possam lhe mostrar
o caminho correto e ajudá-lo a evitar surpresas indesejadas durante o percurso.

• Os desenvolvedores projetam, testam e criam software, soluções e serviços.
• Os integradores utilizam combinações de diversos tipos de tecnologia para
criar soluções.
• Os designers desenvolvem soluções em nuvem privada partindo do zero.
• Os fornecedores utilizam nossa tecnologia e habilidades para oferecer serviços.

Todos os parceiros são líderes de mercado. Trabalham no setor há anos. E nós os
auxiliamos com nossos próprios recursos, experiência e equipamentos. Eles vão dedicar
o tempo necessário para entender melhor seu negócio e quais são os seus objetivos.
Assim, juntos, vocês poderão construir um futuro próspero para os seus negócios.

• Os distribuidores vendem nossos softwares, soluções e serviços por meio dos
revendedores.

Figura 1. Estrutura do Ecossistema de parceiros da Cisco
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• Os consultores do ciclo de vida ajudam a escolher o software e os serviços apropriados
em cada etapa do processo.

• Os revendedores vendem nossos softwares, soluções e serviços diretamente para você.

Não importa quais sejam seus objetivos comerciais, nossos parceiros podem lhe ajudar
a alcançá-los. Comece por aqui: www.cisco.com/go/meetpartners
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Temos uma rede de parceiros perfeita para isso. Nela você vai poder contar com
relacionamentos, soluções, softwares e serviços que vão permitir que você aproveite
ao máximo o mundo digital. É uma rede com abrangência global. Nós a chamamos
de ecossistema de parceiros da Cisco®.
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