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Mobiele technologie heeft ingrijpende gevolgen voor hoe we leven, werken, leren en spelen. Organisaties erkennen dat de invloed van mobiliteit net 
zo groot kan zijn als die van het web, maar weten vaak niet precies hoe ze erop in moeten spelen. IT-leiders kunnen deze transformatie sturen. Ze 
kunnen erop toezien dat mobiele technologieën onze manier van werken transformeren. En ze kunnen organisaties beter laten communiceren met 
mobiele consumenten van hun producten en services. 

In de afgelopen paar jaar heeft IT voornamelijk geprobeerd de toestroom van smartphones, tablets, e-readers en andere mobiele apparaten in de 
werkomgeving in te dammen. Het is inmiddels duidelijk dat IT met de juiste aanpak veel meer kan doen om te profiteren van de mogelijkheden die 
mobiliteit biedt, terwijl men de risico's tegelijkertijd tot een minimum kan beperken. Als IT van dit potentieel gebruik wil maken, moet men enkele 
belangrijke richtlijnen volgen:

•	 Mobiliteitsstrategieën: mobiliteit heeft geleidelijk aan haar intrede gedaan in de meeste organisaties. Het bestaan van verschillende groepen 
heeft geleid tot gescheiden gebruiks- en apparaatbeleid, en verschillende benaderingen van mobiele toepassingen en van manieren om 
content te delen. Daardoor heeft slechts een klein aantal werknemers geprofiteerd van de stimulans die deze technologieën kunnen inhouden 
voor productiviteit en collaboration. IT is branden aan het blussen in plaats van de organisatie te leiden in de richting van de productiviteit en 
efficiëntie waar zo'n behoefte aan is. Als een bedrijfsomvattende aanpak wordt gekozen, worden de integratie-inspanningen vereenvoudigd en 
worden betere resultaten behaald.*

•	 Mobiele workspaces: de snelle acceptatie van smartphones en tablets op de werkplek is zonder twijfel verantwoordelijk voor de eerste golf 
van de mobiele revolutie; de echte voordelen dienen zich echter aan via toepassingen, services en gegevens waartoe werknemers toegang 
kunnen krijgen om op elk apparaat tot een productieve werkervaring te komen. Het gaat er nu om verder te gaan dan elementaire e-mail- 
en agendafunctionaliteit en complete mobiele workspaces te leveren die geschikt zijn voor het groeiende scala aan apparaatvormfactors en 
voorzieningen. 

•	 Flexibele infrastructuur voor een mobiliteitsplatform: om de mobiele ervaring van werknemers compleet en consistent te maken moet een 
groot aantal toepassingen en services worden geleverd op uiteenlopende apparaten. Werknemers hebben verschillende werkstijlen, afhankelijk 
van of het gaat om verkoopmanagers, leidinggevenden, artsen, leraren, callcentermedewerkers, buitendienstmedewerkers, enzovoort. IT moet 
een flexibel mobiliteitsplatform ontwikkelen dat ze allemaal ondersteunt. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. 

•	 Modellen voor toepassingslevering: IT-besluitvormers staan onder druk om mobiele apps te leveren. Ze kunnen het zich niet veroorloven 
uitsluitend op één model te vertrouwen en moeten beoordelen welke apps native moeten werken, welke in een browseromgeving moeten 
werken en welke een hybride aanpak 
moeten hanteren. Ze moeten zich afvragen welke apps toepassings- of desktopvirtualisatie moeten gebruiken, en welke vanuit de cloud 
moeten worden geleverd in een SaaS-model (Software-as-a-Service). Elke aanpak heeft zijn voor- en nadelen. Er moet rekening worden 
gehouden met kosten, tijd, resources, gegevensbeveiliging, gebruikerservaring en back-end integratie. De mobiliteitsinfrastructuur moet worden 
geoptimaliseerd en moet al deze leveringsmodellen beveiligen.

•	 Mobiele consumenten: tot voor kort werd er veel aandacht besteed aan mobiliteit van werknemers, maar in veel gevallen kan de grootste 
zakelijke impact worden bereikt door klanten die zelf mobiele apparaten gebruiken, beter bij het bedrijf te betrekken. Dat kunnen consumenten 
van producten of services zijn die allerlei locaties bezoeken, zoals winkels, ziekenhuizen, hotels, vliegvelden, stadions, enzovoort. Terwijl IT 
werknemers mobiel maakt, moet men ook met bedrijfseigenaren overleggen om te bepalen hoe mobiele technologie kan helpen betere 
klantrelaties en -ervaringen te ontwikkelen. Veel organisaties gebruiken mobiliteit al om klantervaringen te verbeteren* (afbeelding 2).

*2014 Mobility Landscape Survey, Cisco Strategic Marketing Organization, 2014.

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/mobile-workspace-solution/enterprisemobilitylandscapestudy-spring2014.pdf
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Afbeelding 2. Business-to-Consumer Mobility IWE
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Wi-Fi op de locatie
565746

Bron: 2014 Mobility Landscape Survey, Cisco Strategic Marketing Organization, 2014.

Organisaties ondersteunen mobiliteit van werknemers met het oog op:
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Afbeelding 1. Zakelijke voordelen van mobiele werknemers

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/mobile-workspace-solution/enterprisemobilitylandscapestudy-spring2014.pdf
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Overzicht Cisco erkent de noodzaak om aan alle vereisten van werknemers en consumenten te voldoen met een complete set mobiliteitsoplossingen. Deze 
oplossingen zijn bedoeld om IT te helpen met het plannen, ontwerpen en implementeren van een mobiliteitstraject dat de productiviteit op een veilige 
manier verbetert, nieuwe manieren van zakendoen biedt, kosten reduceert en risico's verkleint. Aangezien de urgentie van deze oplossingen in 
elke organisatie anders is, hebben we de oplossingen zo geïmplementeerd dat ze stapsgewijs kunnen worden opgebouwd en dus kunnen worden 
geïmplementeerd in een tempo dat past bij uw zakelijke prioriteiten (afbeelding 3).

Afbeelding 3. Een gefaseerde aanpak van het mobiliteitstraject: apparaten, toepassingen en ervaringen 

Cisco biedt een uitgebreid, modulair portfolio met oplossingen: 

•	 Veilige, mobiele apparaattoegang bieden met Cisco® BYOD-oplossingen (Bring Your Own Device) (beheerd op de interne locatie 
en cloudbeheerd): veilige mobiele apparaten in het netwerk die gebruikmaken van Cisco-technologie voor WLAN-, beveiligings- en 
beleidsbeheer, geïntegreerd met MDM-software (Mobile Device Management) van Cisco-partners.

•	 Complete werkomgevingen voor toepassingen leveren met Cisco Mobile Workspace: deze oplossing biedt uw werknemers vanaf elk 
apparaat uiterst veilige, eenvoudige toegang tot een draagbare workspace-omgeving. 

•	 Klantervaringen verbeteren met Cisco Connected Mobile Experiences (CMX): met deze oplossing kunnen bedrijven klanten detecteren, 
verbinden en bij de organisatie betrekken via Wi-Fi. U kunt mobiele apparaten van klanten lokaliseren en aangepaste, contextspecifieke 
content naar hen verzenden om te adverteren, te informeren en te inspireren.

APPARAAT
Toegang van mobiele 
apparaten beveiligen

Cisco BYOD-oplossing
Cisco Meraki BYOD-oplossing

Mobiele toepassingen
toepassingen

Cisco Mobile 
Workspace-oplossing met Citrix

TOEPASSING
Betrokkenheid van klanten vergroten 

met locatiegebaseerde ervaringen

Cisco Connected
Mobile Experiences

ERVARING

WAARDE

1 2 3

http://cisco.com/go/byod
http://www.meraki.cisco.com/solutions/byod
www.cisco.com/go/mobileworkspace
www.cisco.com/go/cmx
www.cisco.com/go/byod
www.cisco.com/go/mobileworkspace
www.cisco.com/go/cmx 
www.meraki.cisco.com/solutions/byod
www.cisco.com/go/mobileworkspace
www.cisco.com/go/cmx
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                      Cisco Meraki BYOD-oplossing (                      )

Beveiligde mobiliteit

Beleidsbeheer

Ethernet-switches Draadloos LAN Beveiligingsapplicaties

Beheer van mobiele apparaten

cloudbeheerd                       Cisco BYOD-oplossing (                       )lokaal beheerd

STAP 1. Veilige toegang 
voor mobiele apparaten

Stap 1: Veilige toegang voor mobiele apparaten
Organisaties ervaren een fundamentele verandering van traditionele, verbonden werkwijzen naar een op mobiliteit gerichte wereld, grotendeels als 
gevolg van het feit dat werknemers massaal zijn overgestapt op mobiele apparaten. Volgens het 2014 Mobility Landscape Survey van Cisco verschaft 
70% van de organisaties tablets en smartphones aan werknemers, en biedt 47% BYOD-voorzieningen. In beide gevallen moet IT op deze nieuwe 
realiteit inspelen door werknemers de mogelijkheid te bieden mobiele apparaten te gebruiken, zodat de productiviteit en de responsiviteit worden 
verbeterd zonder negatieve gevolgen voor de organisatie.

Cisco levert lokaal beheerde en cloudbeheerde oplossingen (afbeelding 4) die IT helpen de beveiligde implementatie en het beheer van mobiele 
apparaten in de werkomgeving te vereenvoudigen.

Afbeelding 4. Cisco lokaal beheerde en cloudbeheerde BYOD-oplossingen

Bron: 2014 Mobility Landscape Survey, Cisco Strategic Marketing Organization, 2014.

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/mobile-workspace-solution/enterprisemobilitylandscapestudy-spring2014.pdf
http://www.cisco.com/go/byod
http://www.meraki.cisco.com/solutions/byod
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Uitdagingen door mobiele apparaten 
De wildgroei van mobiele apparaten op de werkplek leidt tot uitdagingen voor uw IT-team, zoals: 

•	 De	schaal	van	toegang	aanpassen	ter	ondersteuning	van	een	toenemend	aantal	apparaten	en	toepassingen	

•	 Toegangsbeleid	handhaven	op	alle	apparaten	

•	 De	benodigde	resources	voor	onboarding	van	mobiele	apparaten	minimaliseren	

•	 Een	uitstekende	mobiele	ervaring	leveren,	ook	met	netwerkintensieve	toepassingen	

•	 Beveiligings-	en	privacyrisico's	beperken,	zoals	malware	en	verlies	van	intellectueel	eigendom

Cisco BYOD-oplossing—op de interne locatie
De Cisco BYOD Smart Solution is ontworpen om de toegang door mobiele apparaten te vereenvoudigen en te schalen door eersteklas technologie, 
een gevalideerd ontwerp, modulaire bouwstenen, integratie van derden, professionele services en end-to-end-ondersteuning te combineren. 

De oplossing bestaat uit een modulair platform voor toegang van mobiele apparaten en de basis voor de Cisco Mobile Workspace-oplossing. Met 
deze lokale oplossing kunt u beginnen met de modules die u nu voor uw bedrijf nodig hebt, en nieuwe modules toevoegen wanneer uw behoeften 
veranderen. Dit betekent investeringsbescherming. U krijgt de flexibiliteit om met meerdere implementatieopties in te spelen op uiteenlopende use cases.

Dit zijn enkele kenmerken van de oplossing: 

•	 Kerninfrastructuur: de oplossing is gebaseerd op het Cisco Unified Access™-platform en levert betrouwbare, schaalbare toegang aan 
alle apparaten. De gebruikerservaring wordt geoptimaliseerd met geavanceerde gigabit draadloze technologie die, in combinatie met Cisco 
HDX-technologie (High Density Experience), ongeëvenaarde dichtheid van apparaten en toepassingen ondersteunt. De geavanceerde RF-
optimalisatie en interferentiedetectie, evenals de toepassingsidentificatie en -classificatie, zorgen zelfs onder veeleisende condities voor een 
uitstekende gebruikerservaring. En de beheersoftware van de Cisco Prime™-infrastructuur versnelt de probleemoplossing doordat uw IT-team 
over één weergave beschikt voor zowel bekabelde als draadloze netwerken. 

•	 Beleidsbeheer: de Cisco Identity Services Engine (ISE) past het toegangsbeleid van uw organisatie consistent toe aan de hand van de identiteit 
van de medewerker en het apparaat. Er wordt automatisch onboarding toegepast op persoonlijke apparaten die voor het eerst verbinding 
proberen te maken, wat tijd bespaart voor uw IT-team. Cisco ISE levert bovendien als eerste in de markt systeemomvattende zichtbaarheid, 
zodat duidelijk is welke personen en apparaten zich in het bekabelde, het draadloze en het VPN-netwerk bevinden. 

•	 Beveiligde mobiliteit: met de Cisco AnyConnect Secure Mobility Solution en Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) kunnen medewerkers 
veilig toegang krijgen tot toepassingen en gegevens over 3G- en 4G-netwerken, Wi-Fi en bekabelde netwerken. 

•	 Mobile Device Management (MDM): de Cisco BYOD Smart Solution wordt met allerlei MDM-tools van derden geïntegreerd om beleidsbeheer 
en de onboardingervaring van de gebruiker te stroomlijnen. Deze MDM-tools kunnen worden gebruikt voor het opzetten van beleid (zoals 
versleutelde opslag of het gebruik van pincodes), het bijhouden van de locatie van apparaten, het op afstand wissen van apparaten, en het 
uitschakelen van functies zoals camera's en audiorecorders.

www.cisco.com/go/byod
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Cisco Meraki BYOD-oplossing—cloudbeheerd
De ingebouwde BYOD-ondersteuning die wordt geleverd door Cisco Meraki®, maakt het gemakkelijker dan ooit om door de gebruiker of het bedrijf 
geleverde tablets, smartphones en laptops te ondersteunen – allemaal beheerd vanuit de cloud. De Cisco Meraki BYOD-oplossing levert op apparaten 
gebaseerd beveiligingsbeleid, Network Access Control (NAC) en MDM. De cloudbeheerde oplossing helpt netwerktoegang te beveiligen en past 
apparaatspecifiek beleid toe zonder beveiligingsgaten of een onverantwoorde belasting van de ondersteuning te creëren.

Dit zijn enkele kenmerken van de oplossing: 

•	 Mobiele apparaten, pc's, Macs, enzovoort beheren: Cisco Meraki Systems Manager levert via de ether gecentraliseerd beheer, diagnoses 
en bewaking voor de mobiele apparaten die door uw organisatie worden beheerd. Systems Manager controleert alle apparaten van uw 
organisatie, geeft nuttige meetgegevens weer, inclusief informatie over clienthardware en -software en recente locaties, en biedt beheerders 
de mogelijkheid apparaten op afstand te vergrendelen en te wissen.

•	 Draadloze prestaties verbeteren: in lastige omstandigheden met hoge dichtheid kunt u dankzij geïntegreerde technologie - inclusief 
cloudgebaseerde, geautomatiseerde RF-optimalisatie, shaping van Layer 7-toepassingsverkeer, bandbreedtelimieten per gebruiker en live 
controle- en probleemoplossingstools - alle mobiele apparaten in uw netwerk zien en beheren, zonder dat er enige configuratie vereist is. 
Clientapparaten worden automatisch geïdentificeerd en geclassificeerd, zodat u onderscheid kunt maken tussen tablets en smartphones, 
besturingssystemen van apparaten en zelfs fabrikanten. 

•	 Automatisch beleid toepassen per apparaattype: u kunt automatisch apparaatspecifiek beleid toepassen om apparaten die eigendom zijn van 
gebruikers, te beperken of in quarantaine te plaatsen, of de bandbreedte ervan te beperken Cisco Meraki-technologie voor client-fingerprinting 
herkent direct iOS-, Android-, Windows- en Mac-apparaten en laat u zelfs nog beperkender beleid toepassen voor onbekende apparaten. 

•	 Mobiel verkeer analyseren: zien hoeveel mobiele clients verbinding hebben gemaakt, de bandbreedte meten die ze hebben gebruikt en zelfs 
het totale verkeerspercentage ervan zien. Netwerkoverzichtsrapporten worden op elk moment of op basis van een automatisch, maandelijks 
schema afgeleverd in uw postvak IN.

www.meraki.cisco.com/solutions/byod
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Stap	2:	Toepassingen	leveren	met	Cisco	Mobile	Workspace
Cisco Mobile Workspace bouwt voort op de BYOD-oplossing om een goed beveiligde oplossing voor werknemers te creëren die de levering van 
mobiele werkomgevingen op elk apparaat en waar dan ook vereenvoudigt. Er worden mobiele workspaces geleverd die alle toepassings-, content-, 
communicatie- en collaboration-services omvatten die werknemers nodig hebben om hun werk goed te doen (afbeelding 5).

Afbeelding 5. Cisco Mobile Workspace

Complete end-to-end
oplossing voor mobiliteit

Uitstekende 
infrastructuur 

en mobiele apps

Vereenvoudigde 
implementatie 

en ondersteuning

Koppeling tussen 
infrastructuur en beleid

 voor mobiele apps

Beveiliging

Infrastructuur

Mobiele apparaten

Kantoor Mobiel Telewerken

Mobiele toepassingen

Native | Virtueel | HTML5 | SaaS | Spraak | Video | Bestanden

Complete mobiele infrastructuur voor consistente, naadloze en veilige mobiele 
toegang tot toepassingen, content en communicatie op elk apparaat en overal

www.cisco.com/go/mobileworkspace
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Uitdagingen van Mobile Workspace 
De noodzaak toepassingen, communicatie en content op elk apparaat veilig te leveren en tegelijkertijd te voldoen aan de verwachtingen van uw 
gebruikers, leidt tot nog meer uitdagingen voor uw IT-team, zoals: 

•	 Het	juiste	niveau	van	gegevens-	en	toepassingsbeveiliging	bieden	met	betrekking	tot	alle	risicoscenario's

•	 Mobiliteit	vereenvoudigen	voor	gebruikers	en	IT

•	 Een	flexibele	mobiliteitsinfrastructuur	ontwikkelen	met	het	oog	op	verschillende	werkstijlen	en	toepassingsvereisten

Met Cisco Mobile Workspace krijgen werknemers een complete en consistente ervaring. Werknemers kunnen elk type apparaat kiezen om eenvoudig 
toegang tot hun apps en documenten te krijgen, waar ze zich ook bevinden. Ze ervaren alle toepassingen en communicatieservices op een manier 
die het best past bij de verschillende apparaten. 

Met Cisco Mobile Workspace is integratie bovendien eenvoudig. Cisco zorgt voor alle technologische integratie die de organisatorische IT-grenzen 
overschrijdt. Onze oplossing integreert een grote verzameling Cisco-technologieën, inclusief het netwerk, het beleid, de beveiliging, de collaboration 
en het datacenter. Vervolgens integreren we de toonaangevende tools van onze partners voor mobiliteitsbeheer, zodat u de beschikking krijgt 
over het benodigde mobiliteitsplatform, geïntegreerd in één soepel functionerende oplossing die geschikt is voor alle praktijkscenario's van uw 
werknemers. 

Het resultaat? Een kant-en-klare mobiele workspace-oplossing die deuren opent voor gebruikers, en problemen door aankopen, beheer, integratie 
en technologische roadmaps van meerdere leveranciers voorkomt.

Cisco Mobile Workspace kan stapsgewijs, boven op drie standalone oplossingen worden geïmplementeerd: 

•	 BYOD: beveilig mobiele apparaten in het netwerk met behulp van Cisco-technologie voor WLAN's, beveiliging en beleidsbeheer, geïntegreerd 
met MDM-software van Cisco's partners. 

•	 Mobiele collaboration: breid uw Cisco Unified Communications en conferencing-apps uit naar mobiele apparaten en bied gebruikers functies 
en ervaringen die consistent zijn met wat ze op hun laptop krijgen. 

•	 Desktopvirtualisatie: lever via het datacenter, waar toepassingen en gegevens veilig worden opgeslagen, veilig op Windows gebaseerde 
oplossingen aan alle apparaten. Cisco werkt met VMware en Citrix samen om deze oplossingen te leveren.

www.cisco.com/go/byod
www.cisco.com/c/en/us/solutions/collaboration/byod-mobility
www.cisco.com/go/vdi
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Elk apparaat Toepassingen en content

Cisco BYOD-oplossing
Cisco Desktop Virtualization Solution
Cisco Mobile Workspace-oplossing

Mobiele productiviteit

Modulaire stack van Cisco- en partner-ecosysteem

Toepassingslevering

Mobiel beleid

Virtualisatie van app/desktopApplication storefront

Beheer van mobiele apparatenNetwerkbeleidscontrole

Kerninfrastructuur en beveiliging

Mobiele netwerken Cloudinfrastructuur

Mobiele gegevensbeveiligingMobiele collaboration

Cisco heeft met Citrix samengewerkt om de eerste complete, mobiele end-to-end workspace-oplossing te leveren. Deze oplossing voegt 
toonaangevende EMM-functionaliteit (Enterprise Mobility Management) en desktopvirtualisatie toe aan de Cisco-technologie (afbeelding 6). Deze 
eerste complete oplossing werkt op basis van gevalideerde ontwerpen en services, en een complete oplossingsroadmap en biedt IT-teams een 
complete blauwdruk voor het implementeren en beheren van mobiliteit.

Afbeelding 6. Componenten van de Cisco Mobile Workspace-oplossing



Overzicht van Cisco Mobility-oplossingen
Voor grote en middelgrote organisaties

O
N
T
W
E
R
P
H
A
N
D
LE

ID
IN

G

© 2014 Cisco en/of zijn dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden. Dit is een vertrouwelijk document van Cisco. Alleen bestemd voor gebruik door Channel-partners. Niet voor openbare verspreiding. 11  VORIGE  |  VOLGENDE  

Overzicht

STAP 1. Veilige toegang 
voor mobiele apparaten

STAP 2. Cisco Mobile 
Workspace-toepassingen leveren

Waarom Cisco?

STAP 3. Gepersonaliseerde 
klantervaringen creëren

Stap 3: Gepersonaliseerde klantervaringen creëren met Cisco 
Connected Mobile Experiences
Mobiliteit draait natuurlijk niet alleen om uw werknemers. U wilt ook een sterker gepersonaliseerde, prettige ervaring creëren voor uw klanten. Of 
klanten nu hun e-mail binnenhalen, informatie op het web opzoeken of een app gebruiken; draadloze connectiviteit geeft u een blik op hun real-time 
locaties en gedrag – informatie die u op allerlei krachtige manieren kunt benutten. En Cisco Connected Mobile Experiences kan helpen (afbeelding 7).

In plaats van slechts een internetverbinding aan te bieden wanneer klanten uw locatie betreden, helpt Cisco Connected Mobile Experiences u 
relevante content en services te leveren waarvan uw klanten en u profiteren, zoals:

•	 Contextuele, locatiegebaseerde content leveren: u kunt klanten die verbonden zijn met uw draadloze netwerk proactief gepersonaliseerde 
aanbiedingen en berichten leveren via 'geofencing'-toepassingen, die hun verplaatsingen bijhouden en zorgen dat informatie en aanbiedingen 
naar hen worden gestuurd terwijl ze zich in specifieke locaties bevinden.

•	 De betrokkenheid van klanten in realtime vergroten met behulp van loyaliteitsprogramma's: wanneer klanten terwijl ze winkelen een app van de 
winkel gebruiken, kunnen winkeliers speciale prijzen of acties aanbieden op basis van hun profiel en van wat ze in het verleden hebben gekocht. 

•	 De ervaring ter plekke verbeteren: u kunt uw draadloze infrastructuur gebruiken om de fysieke ervaring van de klant of eindgebruiker te 
veraangenamen. Bewegwijzeringstoepassingen bieden bijvoorbeeld interactieve kaarten die klanten en bezoekers helpen sneller te vinden wat 
ze zoeken en toegang te krijgen tot meer informatie en services die relevant zijn voor een specifieke locatie.

Cisco Connected Mobile Experiences biedt u een verbonden mobiliteitsplatform dat het volgende doet: 

•	 De	beveiliging	van	uw	bedrijf	en	de	privacy	van	uw	klanten	helpen	beschermen	

•	 Naadloze,	transparante	onboarding	bieden,	met	de	mogelijkheid	op	meerdere	manieren	contact	te	leggen	met	klanten	

•	 Uw	bedrijfsonderdelen,	en	niet	alleen	de	IT-afdeling,	de	mobiliteitsgegevens	en	-tools	in	handen	geven	

•	 Flexibiliteit	en	schaalbaarheid	bieden	voor	het	ondersteunen	van	nieuwe	services	en	toepassingen	van	derden	naarmate	uw	strategie	voor	
klantbetrokkenheid op locatie evolueert

DETECTEREN BETREKKEN

GASTAANWEZIGHEID
Detectie en registratie

 van mobiele apparaten

GASTTOEGANG
Eenvoudige, uiterst 

veilige Wi-Fi-onboarding

GASTERVARING
Locatiegebaseerde
content en services

VERBINDEN
Afbeelding 7. Cisco Connected Mobile Experiences

www.cisco.com/cmx
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Waarom Cisco?
Cisco biedt een aanpak op systeemniveau van B2E- (Business-to-Employee) en B2C-mobiliteitsoplossingen (Business-to-Consumer) waarmee u 
het maximale voordeel voor uw organisatie kunt behalen in een tempo dat bij u past:

Stop dus niet bij apparaatconnectiviteit en bied uw werknemers en klanten waardevolle mobiele ervaringen.

•	 Cisco-mobiliteitsoplossingen	combineren	hoogwaardige	technologie	en	ondersteuning,	waardoor	u 
de beschikking krijgt over een strategisch platform voor uw mobiliteitsinitiatieven op de korte en de 
langere termijn. Meer informatie >

•	 Lokaal	beheerde	Cisco-oplossingen	of	cloudbeheerde	Cisco	Meraki	BYOD-oplossingen	
vergroten de zakelijke waarde van uw investering in draadloze functionaliteit door een uitstekende 
gebruikerservaring, informatiebeveiliging en eenvoudige ondersteuning te bieden. Probeer het zelf >

•	 Cisco’s	Mobile	Workspace-oplossing	beantwoordt	aan	alle	vereisten	van	uw	toepassingen	en	
werknemers en biedt u tegelijkertijd gecentraliseerde controle met lagere kosten en een beter 
investeringsrendement. Meer informatie >

•	 Cisco	Connected	Mobile	Experiences	geeft	u	de	tools	waarmee	u	uw	gebruikers	een	betere	
ervaring op locatie kunt bieden, belangrijk inzicht kunt verwerven in het gedrag van bezoekers, 
en marketing- en contextuele informatie kunt inzetten op de plaats en het tijdstip waar die er het 
meest toe doet. Bekijk hoe >

•	 De	mobiliteitsservices	van	Cisco	en	onze	partners	bieden	extra	expertise	waarvan	uw	eigen	IT-
team kan profiteren. Ontdek hoe onze services u kunnen helpen >

www.cisco.com/go/mobility
www.cisco.com/go/byod
www.cisco.com/go/mobileworkspace
www.cisco.com/go/cmx
http://www.cisco.com/web/services/enterprise-it-services/unified-workspace/index.html

