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Η Cisco οδηγεί τη φορητότητα στο προσκήνιο της επιχείρησης
Παρουσιάζει την έρευνα Mobility Quotient καθώς και νέα σειρά λύσεων φορητότητας που
προσφέρουν µοναδικές, άµεσες διαδικασίες που συνδέουν ανθρώπους, τόπους και γεγονότα
Η Cisco® σηµατοδοτεί µία νέα εποχή φορητών λύσεων που προσφέρουν µεγάλη ασφάλεια,
δυνατότητα διαχείρισης και επέκτασης, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να βελτιώνουν τις
λειτουργίες τους και να εκµεταλλεύονται τις ευκαιρίες που προκύπτουν. Υποστηρίζοντας αυτό
το όραµα, η Cisco παρουσιάζει µία σειρά ενσωµατωµένων λύσεων φορητότητας που βοηθά
τους πελάτες να δηµιουργήσουν νέες επαφές ανάµεσα σε ανθρώπους, τόπους και γεγονότα.
«Εργασία δεν είναι ο τόπος που βρίσκεσαι, αλλά αυτό που επιτυγχάνεις από
οπουδήποτε και όποτε το θελήσεις», δήλωσε ο Alan Cohen, αντιπρόεδρος των λύσεων
φορητότητας της Cisco. «Η Cisco, µαζί µε τους συνεργάτες τεχνολογίας, εφαρµογών και
ολοκλήρωσης συστηµάτων, δηµιουργεί ένα νέο επίπεδο επιχειρηµατικής ανταγωνιστικότητας,
εµπλουτίζοντας την εµπειρία των πελατών, βελτιώνοντας την απόκριση στις απαιτήσεις τους
επιτρέποντας έτσι την επιχειρηµατική συνέχεια. Οι λύσεις φορητότητας προσφέρουν πλούσιες
και υψηλής ασφάλειας επιχειρηµατικές εµπειρίες , οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε
οποιοδήποτε δίκτυο».
Φορητότητα. Η επιχείρησή σας κινείται µαζί σας
Όπως ακριβώς η επιχειρηµατική νοηµοσύνη είναι κάτι παραπάνω από συλλογή εφαρµογών,
έτσι και η επιχειρηµατική φορητότητα επιτυγχάνεται χάρη σε ένα ευρύ οικοσύστηµα. Η Cisco
αξιοποιεί την ευρεία σειρά προϊόντων της και το συγκεκριµένο οικοσύστηµα και προσφέρει
νέες λύσεις, ειδικά σχεδιασµένες ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες φορητότητας των
επιχειρήσεων όλων των κλάδων. Οι λύσεις φορητότητας της Cisco βασίζονται σε ένα all-IP
δίκτυο µε κορυφαία για τον κλάδο ασφάλεια, το οποίο προσφέρει ευφυείς υπηρεσίες δικτύου
τόσο σε συσκευές και εφαρµογές της Cisco όσο και σε εκείνες των συνεργατών της. Οι
σύγχρονες Cisco Mobility Solutions είναι οι ακόλουθες:

•
•
•
•

Cisco Unified Wireless Network
Cisco Mobile Solutions for Unified Communications
Cisco Business on the Go Solutions
Cisco Process Monitoring and Optimization Solutions

Οι παραπάνω λύσεις επεκτείνουν τις υπάρχουσες επενδύσεις της επιχείρησης σε υποδοµή, στο
ενεργητικό και σε εφαρµογές φωνής και δεδοµένων για το προσωπικό που βρίσκεται
οπουδήποτε.
Για να µετρήσει την επιχειρηµατική φορητότητα, η Cisco διεξήγαγε µία ανεξάρτητη
έρευνα σε υπεύθυνους για τη λήψη επιχειρηµατικών αποφάσεων στη Βόρειο Αµερική, την
Ευρώπη, την Ασία και σε αναπτυσσόµενες αγορές.
Η έρευνα επικεντρώθηκε σε τρεις κεντρικούς τοµείς τους οποίους επηρεάζει η
φορητότητα. Tην ικανότητα πρόβλεψης, τη συνεργασία και την αναγνωρισιµότητα. Τα
αποτελέσµατά της αποδεικνύουν κατανόηση τόσο των ευκαιριών όσο και των προκλήσεων
που η φορητότητα θέτει σήµερα στις επιχειρήσεις. Τα σηµαντικότερα αποτελέσµατα της
έρευνας είναι τα ακόλουθα: (1) Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων δεν έχουν µακροπρόθεσµη
στρατηγική φορητότητας για την πληροφορική, (2) Ένας στους τέσσερις ερωτώµενους δεν
είναι πιθανότατα συµβατός µε τις στρατηγικές ασφάλειας για ενσύρµατες και ασύρµατες
υποδοµές και (3) η πλειοψηφία των επιχειρήσεων δεν έχουν προγραµµατίσει µε ποιο τρόπο θα
συνδέουν τα ζωτικής σηµασίας δεδοµένα µε το δίκτυό τους. Περισσότερες πληροφορίες
σχετικά µε την έρευνα Cisco Mobility Quotient είναι διαθέσιµες στη διεύθυνση:
www.cisco.com/go/mq
Σχετικά µε την Cisco
Η Cisco (NASDAQ: CSCO) είναι η ηγέτιδα εταιρία διεθνώς για τα δίκτυα που αλλάζουν τον
τρόπο µε τον οποίο οι άνθρωποι συνδέονται, επικοινωνούν και συνεργάζονται. Πληροφορίες
σχετικά µε τη Cisco µπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση http://www.cisco.com/. Για συνεχή
ενηµέρωση επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://newsroom.cisco.com/. Ο εξοπλισµός Cisco
διατίθεται στην Ευρώπη από την Cisco Systems International BV, θυγατρική της Cisco
Systems, Inc.
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