Cinco perguntas para
ajudar você a escolher
entre uma rede na
nuvem ou no local

Uma guia para decidir o melhor para sua empresa
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Onde vão residir
suas aplicações?
Se você não quiser migrar as aplicações para a
nuvem nos próximos 3 ou 5 anos ou tiver restrições
devido a diretrizes de segurança e privacidade, uma
solução no local talvez seja a melhor alternativa.
Por outro lado, se você deseja simplificar e centralizar
o gerenciamento da rede, estiverpronto para migrar
aplicações para a nuvem ou já tiver configurado
serviços na nuvem, talvez a solução baseada na
nuvem Cisco® Meraki® seja a opção ideal.

Você sabia?

Uma abordagem híbrida pode oferecer
o melhor dessas duas opções.
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Você tem suporte de
TI local na maioria das
instalações ou está
com dificuldade p
 ara
distribuir a equipe?
No local: se sua equipe de TI é composta por especialistas
técnicos que preferem uma rede que possa ser personalizada
de acordo com as necessidades, considere a possibilidade de
adotar uma solução no local.
Gerenciada na nuvem: se sua equipe de TI for pequena
ou estiver sobrecarregada e buscando simplificar as
implantações, considere a possibilidade de adotar uma
abordagem gerenciada na nuvem.
Abordagem híbrida: se sua equipe de TI for composta
por especialistas que precisam oferecer suporte a filiais
remotamente, talvez você prefira um modelo híbrido para
gerenciar o escritório central de forma detalhada, mantendo
a visibilidade e o controle de filiais baseadas na nuvem.

Fato pouco conhecido

Penn Mutual implanta a arquitetura no local da Cisco na sede
da empresa e a rede gerenciada na nuvem Cisco Meraki
nas filiais, reduzindo os custos operacionais em 40%.1
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Como você compra
soluções de TI?
Se você prefere definir o orçamento de cada projeto de
forma independente com base em um modelo de CapEx,
opte por uma implantação no local.
Se sua preferência for pagar por licenças e serviços ao
longo do tempo em um modelo de assinatura renovável ou
de uma abordagem baseada em despesas operacionais,
o gerenciamento na nuvem é a melhor opção.
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Como você oferece
suporte para dispositivos
móveis?
As redes no local podem ser ótimas quando você precisa de
recursos avançados, enquanto as redes gerenciadas na nuvem
oferecem configuração rápida e visibilidade.
No local

Gerenciada na nuvem

• Armazenamento em cache

• Instalação rápida

inteligente

• Visibilidade em toda a rede

• Técnicas de otimização

• Gerenciamento simples

• Implantações personalizadas

“O Cisco Meraki é tão fácil de gerenciar que você não precisa
de treinamento técnico aprofundado. Um treinamento de duas
horas foi suficiente. Configurar o dispositivo é tão fácil quanto
montar peças de LEGO.”
— Uwe Fabian, diretor de TI da SternPartner GmbH & Co. KG.
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O que é mais importante para você?
No local

Gerenciada na nuvem

• Recursos avançados

• Facilidade de uso

• Implantações de serviços dinâmicas

• Segurança e confiabilidade

• Maior visibilidade com análise em
tempo real

• Visibilidade total e imediata da rede

Você está pronto para criar uma rede para o futuro?

Independentemente de você optar por uma solução no local, gerenciada na
nuvem ou híbrida, com a C
 isco, é possível criar a solução de rede ideal para
a sua estratégia de aplicações, os recursos da equipe de TI e os requisitos dos
seus negócios.
Saiba mais

Recursos adicionais
Cinco formas de simplificar
as operações e economizar
seu orçamento
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Veja como sua rede pode
ser uma fonte de inovação.

