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Oficjalny raport 

Cisco Connected Mobile Experiences 

Architektura bezprzewodowa poprawiająca jakość obsługi klienta w obiektach 
handlowo-usługowych i wgląd w dane biznesowe 

Wstęp 
Obecność klienta na terenie obiektu stwarza wyjątkową szansę, aby przyciągnąć jego uwagę i zaoferować mu 
lepszą obsługę za pośrednictwem sieci Wi-Fi. Rozwiązanie Cisco® Connected Mobile Experiences (CMX) 
w połączeniu z infrastrukturą Cisco Unified Access™ i platformą Cisco Mobility Services Engine (MSE) pozwala 
przekształcić lokalną sieć Wi-Fi w główne narzędzie generowania zysków. Rozwiązanie Cisco CMX gromadzi 
i analizuje dane, a następnie przekazuje w trybie push informacje do poszczególnych klientów znajdujących się 
w obiekcie. Masz możliwość wyboru rodzajów i poziomów analizy, różnych typów interakcji z klientami, aplikacji 
dostosowanych do urządzeń i obiektu oraz innych parametrów, a uzyskane informacje możesz udostępnić 
pracownikom działów sprzedażowego, marketingu i obsługi. 

Wyjśćie naprzeciw oczekiwaniom klientów znajdujących się na terenie obiektu 
Podczas wizyt w obiekcie klienci często nawiązują połączenie z lokalną siecią Wi-Fi. Tworzy to możliwość 
nawiązania z nimi nowej relacji, a nawet zapewnienia im lepszej obsługi. Za pośrednictwem sieci Wi-Fi możesz 
monitorować położenie klientów w obiekcie, obserwować ich zachowania, a także przesyłać oferty specjalne lub 
promocyjne, kiedy są wciąż na miejscu. Nasze rozwiązanie oferuje również możliwość analizy przepływu klientów, 
dzięki czemu, jeżeli zajmujesz się sprzedażą detaliczną, możesz lepiej rozmieścić personel sprzedażowy lub 
promowane produkty oraz odpowiednio skonstruować oferty, których klienci poszukują na stronach internetowych 
konkurencji. Ponadto jeżeli prowadzisz hotel, masz możliwość udzielenia gościom informacji o lokalnych atrakcjach 
natomiast, jeżeli obiekt znajduje się na terenie kampusu, możesz zapoznać studentów z otoczeniem, korzystając 
z map. Istnieje również możliwość udostępnienia klientom wielu innych rodzajów informacji. 

Wdrożenie nowych sposobów integracji z klientem sprawia, że możesz uzyskać wszystkie korzyści, które niosą ze 
sobą dwa wzajemnie zależne trendy: 

● Świat staje się coraz bardziej mobilny. Do 2017 r. liczba podłączonych do sieci urządzeń mobilnych będzie 
większa o 10 miliardów od przewidywanej ludzkiej populacji Ziemi1

● Usługi online stają się coraz bardziej spersonalizowane. Już teraz wyszukiwarki i systemy handlu 
elektronicznego gromadzą i analizują ogromne ilości danych, dzięki czemu umożliwiają poznanie zachowań 
klientów, rodzajów użytecznych dla nich informacji oraz oferty i komunikatów, które przyciągają ich uwagę. 

. 

Jeżeli właściwie wykorzystasz możliwości związane z mobilnością klientów oraz rosnącą ilość informacji, które 
można na ich temat uzyskać, możesz: 

● zwiększyć przychody przez rozmieszczenie odpowiednich treści i ofert oraz reklam innych podmiotów 
w taki sposób, aby były łatwo zauważalne dla klientów; 

● zwiększyć zadowolenie klientów przez zaoferowanie lepszej jakości obsługi na terenie obiektu; 

                                                 
1 Cisco Visual Networking Index, 2013 
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● lepiej poznać zachowania klientów i dzięki temu dokonać optymalizacji obiektu (np. w bardziej 
odpowiedni sposób rozmieścić produkty lub personel w zależności od liczby klientów i pory dnia); 

● sprzyjać bliższej współpracy między działem IT a działami biznesowymi przez użycie danych 
pozyskanych dzięki infrastrukturze bezprzewodowej do bezpośredniego informowania pracowników 
sprzedażowych, marketingowych i ds. obsługi klienta. 

Powyższe możliwości mogą sprawić, że infrastruktura bezprzewodowa nie będzie już dłużej czynnikiem 
generującym koszty, ale stanie się generatorem przychodów i strategiczną platformą usług dla użytkowników 
końcowych. 

Rozwiązanie Cisco CMX, oparte na infrastrukturze Cisco Unified Access i platformie Cisco MSE, stanowi system, 
który pozwala zbudować nowe relacje z klientami. Łączy on w sobie kontekstowe przetwarzanie danych 
biznesowych pozyskanych dzięki infrastrukturze bezprzewodowej i aplikacjom mobilnym, umożliwiając 
gromadzenie informacji o klientach i analizowanie ich. Rozwiązanie Cisco CMX pozwala wchodzić w interakcje 
z klientem na poziomie indywidualnym — niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa. 

Interakcja z klientami w praktyce 
Sieci bezprzewodowej używasz już do nawiązywania łączności z pracownikami i urządzeniami. Z drugiej strony 
klienci przebywający na terenie obiektu coraz częściej również oczekują udostępnienia im łączności. Niezależnie 
od tego, czy używają oni technologii łączności bezprzewodowej do sprawdzania poczty elektronicznej, 
poszukiwania informacji w Internecie czy korzystania z aplikacji, to ta technologia daje Ci szansę poznania ich 
lokalizacji i zachowań — a znajomość tego typu danych może przynieść ogromny pożytek. 

Zamiast udostępniać jedynie połączenie z Internetem, możesz oferować określone treści i usługi, które przełożą 
się na wymierne korzyści zarówno dla klientów, jak i firmy. Są to m. in.: 

● Oferowanie kontekstowych treści bazujących na lokalizacji: Klientom nawiązującym połączenie z siecią 
bezprzewodową możesz przekazywać spersonalizowane oferty i wiadomości za pośrednictwem aplikacji 
geofencingowej, która monitoruje ich ruchy i aktywuje wysyłanie do nich treści i ofert w miarę, jak mijają 
określone lokalizacje lub strefy. Przykład: Sprzedawca detaliczny jest w stanie zidentyfikować klientów 
w pobliżu określonego działu sklepu bądź stoiska z promowanymi produktami i wysłać wybranemu klientowi 
za pośrednictwem przeglądarki lub aplikacji specjalne oferty produktowe. 

● Angażowanie klientów przy użyciu programów lojalnościowych w czasie rzeczywistym: Rozwiązanie 
Cisco CMX zapewnia możliwość połączenia działalności internetowej, która jest przedmiotem precyzyjnych 
analiz dotyczących preferencji klientów i trendów, z tą prowadzoną w świecie rzeczywistym. Przykładowo, 
jeżeli podczas zakupów klienci korzystają z aplikacji danego sklepu, sprzedawca, bazując na informacjach 
o ich profilach i historii zakupów, może zaoferować im zniżki lub promocje. 

● Zwiększenie wygody korzystania z oferty w danym miejscu: Dzięki infrastrukturze bezprzewodowej 
możesz ułatwić klientom lub użytkownikom końcowym poruszanie się po obiekcie i korzystanie z dostępnej 
oferty. Na przykład aplikacje do odnajdowania drogi udostępniają klientom i odwiedzającym interaktywne 
mapy ułatwiające i przyspieszające odszukiwanie miejsc na terenie obiektu, do których chcą dotrzeć, oraz 
pozwalające na uzyskiwanie dodatkowych informacji i korzystanie z usług dopasowanych do lokalizacji. 
Muzeum może udostępnić odwiedzającym interaktywną mapę wystaw przeznaczoną do użytku na 
smartfonach, która zapewnia dostęp do informacji i treści multimedialnych dotyczących danej wystawy 
w momencie, gdy odwiedzający znajdą się w jej pobliżu. 
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To zaledwie kilka przykładów. Innymi mogą być: 

● Oferowanie sklepom możliwości przekazywania przechodzącym obok klientom ofert specjalnych przez 
centrum handlowe 

● Eliminowanie zjawiska oglądania przez klientów produktów w sklepie przed zamówieniem ich online (tzw. 
showrooming) przez wysyłanie im dopasowanych cenowo zestawień produktów i ofert specjalnych 
w przypadku przeglądania przez nich stron internetowych konkurencyjnych sklepów 

● Monitorowanie przepływu klientów przez sklep spożywczy w celu ustalenia najlepszego rozkładu regałów 
z produktami, stoisk o największej popularności oraz miejsc wymagających zaangażowania większej liczby 
personelu 

● Wysyłanie gościom przez hotel lub sieć gastronomiczno-hotelową powiadomień o pobliskich atrakcjach lub 
sprzedawanie reklam innego podmiotu pojawiających się w przeglądarce lub aplikacji gościa 

● Używanie przez sprzedawcę o ogólnokrajowym zasięgu własnej aplikacji na smartfony w celu sprawdzenia, 
czy klienci o wysokim statusie majątkowym właśnie dokonują zakupów w jego lokalach sklepowych oraz 
wysłania im spersonalizowanych upominków VIP i ofert zniżkowych 

● Udostępnianie przez kompleks uczelniany lub szpitalny interaktywnych map pomagających zlokalizować 
miejsca i usługi 

Możliwości oferowanie przez spersonalizowane usługi mobilne są praktycznie nieograniczone. Jednak, aby 
przyniosły one korzyści finansowe, konieczne jest zastosowanie czegoś więcej, niż typowa infrastruktura 
bezprzewodowa i aplikacje wykorzystujące dane lokalizacyjne. Tym, czego potrzebujesz jest platforma mobilna, 
która: 

● zapewnia bezpieczeństwo Twojej firmie i prywatność jej klientom; 

● umożliwia bezproblemowe i proste podłączanie do sieci, oferując rozmaite sposoby nawiązywania 
połączenia; 

● pozwala korzystać z danych i narzędzi mobilnych nie tylko pracownikom działu IT, ale także działom 
biznesowym; 

● zapewnia elastyczność i skalowalność, umożliwiając obsługę nowych usług i aplikacji innych dostawców 
w miarę ewoluowania strategii wchodzenia z klientami w interakcje. 

Architektura pozwalająca na zwiększanie zaangażowania klientów i oferująca nieograniczone 
możliwości 
Podstawą funkcjonowania rozwiązania Cisco CMX, które zostało oparte na infrastrukturze Cisco Unified Access, 
jest unikatowa kompatybilność między infrastrukturą bezprzewodową firmy Cisco a platformą Cisco MSE. 
Wszystkie te elementy komunikują się ze sobą w celu uzyskania informacji na temat obecności, zachowań 
i lokalizacji użytkowników urządzeń mobilnych. Dzięki monitorowaniu wszystkich sygnałów sieci Wi-Fi w czasie 
rzeczywistym gromadzą i grupują dane dotyczące lokalizacji urządzeń mobilnych i zachowań użytkowników 
w Internecie. Zbierają także dane demograficzne z mediów społecznościowych i poddają je szczegółowym 
analizom, a także generują w ich zakresie raporty. 

Rozwiązanie Cisco CMX zapewnia wszystkie te możliwości za pomocą trójwarstwowej architektury składającej się 
z: usług aplikacji mobilnych, usług sieci mobilnych oraz podstawowych elementów sieci realizujących te usługi 
(Rysunek 1). 
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Rysunek 1.   Architektura wysokiego poziomu rozwiązania Cisco CMX 

 

Warstwa aplikacji sieciowej 
Podstawę rozwiązania Cisco CMX stanowi platforma Cisco Unified Access. Ten inteligentny system sieciowy łączy 
w sobie infrastrukturę przewodową i bezprzewodową, zestaw zasad i narzędzia do zarządzania. Platformę Cisco 
Unified Access opracowano z myślą o ułatwieniu sprostania nowym wyzwaniom stawianym współczesnym 
sieciom, takim jak integracja prywatnych urządzeń użytkowników czy łączenie urządzeń działających w myśl 
trendu „Internet Wszechrzeczy” ze środowiskiem biznesowym. Dzięki wykorzystaniu potencjału drzemiącego 
w punktach dostępu bezprzewodowego i kontrolerach bezprzewodowych firmy Cisco oraz infrastrukturze Cisco 
Prime™, rozwiązanie Cisco Unified Access stanowi solidną podstawę pozwalającą uzyskać w lokalach handlowo-
usługowych nową jakość mobilnej komunikacji. 

Usługi sieci mobilnych 
Rozwiązanie Cisco CMX obejmuje warstwę abstrakcji usług mobilnych obsługującą aplikacje do interakcji 
z klientem w miejscu prowadzenia działalności. Wykorzystując natywne możliwości przetwarzania danych 
lokalizacji i usług oferowane przez platformę Cisco MSE, warstwa ta zapewnia użytkownikom końcowym bogatą 
gamę usług. Obejmują one przekazywanie powiadomień na urządzenia użytkowników w czasie rzeczywistym, 
rejestrowanie szczegółowych danych analitycznych oraz udostępnianie możliwości rozwiązania Cisco CMX 
aplikacjom innych dostawców za pośrednictwem interfejsu programowania aplikacji usług mobilnych. Warstwa 
usług sieci mobilnych oferuje następujące elementy: 

● Analityka obecności: Aplikacje wykrywają obecność urządzeń mobilnych i gromadzą o nich dane, takie 
jak godzina wejścia do obiektu i opuszczenia go, spędzony w nim czas oraz udział procentowy osób, które 
minęły obiekt względem tych, które go odwiedziły. Taka analityka zagregowanych danych obecności to 
idealne rozwiązanie dla mniejszych obiektów z jednym lub dwoma punktami dostępu bezprzewodowego, 
gdzie nie ma potrzeby monitorowania lokalizacji urządzeń wewnątrz. 
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● Wykrywanie usług: Jeżeli urządzenia są kompatybilne z protokołem Mobility Services Advertisement 
Protocol (klient MSAP), sieć bezprzewodowa jest w stanie przesłać na nie informacje na temat pobliskich 
punktów usługowych, używając nowego standardu 802.11u. (Więcej informacji można znaleźć w sekcji 
„Usługi aplikacji mobilnych”). Oznacza to, że użytkownicy mogą za pomocą używanych urządzeń uzyskać 
informacje o dostępnych usługach, zanim jeszcze nawiążą połączenie z siecią Wi-Fi — niezależnie od tego, 
czy zainstalowali aplikację firmową. 

● Analityka lokalizacji: W miejscach z wieloma punktami dostępu bezprzewodowego platforma Cisco MSE 
komunikuje się z bezprzewodowymi kontrolerami firmy Cisco i dzięki temu precyzyjnie wyznacza lokalizację 
urządzeń w sieci Wi-Fi. Przetwarzanie odbywa się poza pasmem, przez co sieć Wi-Fi nie działa wolniej ani 
nie jest trudniejsza w rozbudowie. Dzięki danym analitycznym lokalizacji możesz oferować zaawansowane 
usługi bazujące na lokalizacji, takie jak wysyłanie powiadomień, gdy użytkownik znajdzie się w określonym 
miejscu (tzw. geofencing), udostępnianie interaktywnych aplikacji do odnajdywania drogi, analizowanie 
ilości czasu spędzonego przez użytkowników w różnych częściach obiektu itd. Wszystkie działania możesz 
wykonać za pomocą własnej sieci bezprzewodowej. 

● Bezpieczeństwo infrastruktury bezprzewodowej: Kontrolery i punkty dostępu bezprzewodowego 
w ramach architektury Cisco Unified Access pozwalają wykrywać i eliminować szkodliwe urządzenia 
bezprzewodowe — jest to ich standardowa funkcja, która nie wymaga nabywania dodatkowych licencji. 
Zastosowanie dodatkowo platformy Cisco MSE pozwala rozszerzyć tę funkcję o wykrywanie, lokalizowanie 
i unieszkodliwianie tego typu urządzeń także bezprzewodowo. 

● Mechanizm analityczny: Aby dostarczyć szczegółowe i przydatne analizy, a także raporty dotyczące 
zachowań użytkowników w obiekcie, platforma Cisco MSE monitoruje i gromadzi dane z wszystkich sieci 
Wi-Fi. Aby uzyskać informacje, takie jak czas pozostawania użytkowników w określonych miejscach, 
wskaźnik zagęszczenia użytkowników czy ścieżki przepływu użytkowników, możesz zdefiniować 
szczegółowe kryteria. Możesz także ustalić progi graniczne i skonfigurować powiadomienia bazujące na 
zasadach, a następnie użyć ich w systemach zarządzania relacjami z klientem (CRM). 

● Mechanizm aplikacji: Platforma Cisco MSE udostępnia mechanizm aplikacji poszerzający ofertę aplikacji 
opartych na lokalizacji dla klientów. Jednym z przykładów jest CMX Browser Engage, platforma 
marketingowa na bazie języka HTML5, która pozwala wyświetlać spersonalizowane treści 
w przeglądarkach osób korzystających z usług Wi-Fi w obiekcie. Kolejnym może być portal CMX Connect, 
który umożliwia bezpieczne zapewnianie gościom dostępu do sieci Wi-Fi w spersonalizowany i bazujący na 
lokalizacji sposób. 

● Otwarty interfejs API: Rozwiązanie Cisco CMX wykorzystuje proste, a zarazem oferujące spore 
możliwości interfejsy programowania aplikacji usług mobilnych, które pozwalają udostępniać usługi mobilne 
wyższego-poziomu aplikacjom. Oznacza to, że zarówno aplikacje innych dostawców, jak i natywne 
aplikacje Cisco CMX mogą obsługiwać usługi platformy Cisco MSE i realizować dwustronną komunikację 
z infrastrukturą bezprzewodową firmy Cisco i monitorowanymi urządzeniami. Dane mogą być pobierane 
w formacie XML lub JSON — zależnie od klienta wysyłającego żądanie. Ponadto w przypadku aplikacji 
używających modelu „push” do gromadzenia danych wyłącznie dla określonych zdarzeń otwarty interfejs 
API, jeśli chodzi o dane powiadomień, obsługuje formaty XML, JSON i formaty buforów protokołowych oraz 
pozwala na ich transmisję strumieniową za pomocą protokołów HTTP, HTTPS lub TCP. 
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Usługi aplikacji mobilnych 
Rozwiązanie Cisco CMX oferuje natywne aplikacje, które zapewniają bezproblemowe dodawanie urządzeń, 
szczegółowe analizy i funkcje raportowania, tworzenie kampanii mobilnych i zarządzanie nimi itd. Dodatkowo 
dzięki modułowej architekturze i otwartym interfejsom API możliwości rozwiązania w zakresie lokalizacji 
i mobilności można udostępnić także szerokiej gamie aplikacji innych dostawców. 

Wykorzystując aplikacje firmy Cisco oraz coraz liczniejszy zbiór aplikacji partnerów rozwiązania Cisco CMX, 
możesz cieszyć się najlepszymi aplikacjami mobilnymi oraz wieloma rozwiązaniami przeznaczonymi dla 
konkretnych branż (Rysunek 2). Rozwiązania te obejmują następujące narzędzia i usługi: 

● Dostęp dla gości: Rozwiązanie Cisco CMX i dostawcy jemu partnerujący rozszerzają ofertę pożytecznych 
narzędzi, pozwalających na zapewnianie klientom dostępu do sieci Wi-Fi, co obejmuje umożliwienie im 
zapoznania się z warunkami korzystania, skonfigurowanie odpowiednich ustawień, np. darmowego lub 
ograniczonego dostępu, oraz zagwarantowanie spersonalizowanej obsługi stron produktu. Dzięki 
rozwiązaniu Cisco CMX Connect — stanowiącemu wewnętrzny portal naszego systemu — możesz 
spersonalizować przyłączanie do sieci i korzystanie ze stron produktów. Unikatowe rozwiązania w zakresie 
dostępu dla gości są także oferowane przez Partnerów, takich jak Facebook, Single Digits czy FrontPorch. 

● Usługi bazujące na urządzeniach: Rozwiązanie Cisco CMX umożliwia wejście w interakcje nawet 
z użytkownikami bez Twojej aplikacji i dostępu do Twojej sieci Wi-Fi. Wszystko to dzięki obsłudze nowej 
generacji urządzeń mobilnych z wykorzystującymi dane lokalizacji chipsetami Wi-Fi z zaimplementowanym 
klientem MSAP, który stanowi element standardu IEEE 802.11u i pozwala uzyskać informacje o dostępnych 
usługach. Urządzenia z funkcją klienta MSAP wykrywają usługi dostępne w obiekcie i przekazują 
użytkownikowi stosowne powiadomienie. Użytkownik może przeglądać wszystkie dostępne lokalnie usługi 
i uzyskiwać do nich dostęp. Naszymi partnerami w dziedzinie usług bazujących na urządzeniach są, między 
innymi, firmy Qualcomm i Broadcom. 

● Usługi bazujące na przeglądarce: Jeżeli klienci lub goście uzyskujący dostęp do sieci Wi-Fi wyrażą zgodę 
na połączenie, możesz przesłać im skuteczne w oddziaływaniu, spersonalizowane komunikaty, które 
zostaną wyświetlone w przeglądarce. W mobilnych przeglądarkach internetowych użytkowników można 
także wyświetlać niestandardowe, kontekstowe menu, banery i usługi. Elementy te mogą zawierać 
powiadomienia o promocjach czy pobliskich atrakcjach, reklamy innych dostawców, oferty przystąpienia do 
programów lojalnościowych itd. 

● Aplikacje korzystające z danych o lokalizacji: Jeżeli firmowa aplikacja na smartfony zostanie 
przekształcona tak, aby wykorzystywać dane kontekstowe i lokalizacyjne, to zacznie ona przynosić zyski, 
gdy użytkownicy pojawią się w obiekcie. Aplikacja użytkownika komunikuje się z systemem Cisco CMX za 
pomocą otwartego interfejsu API. Kiedy urządzenie znajdzie się w zasięgu dostępnych usług lub informacji, 
w aplikacji wyświetlany jest stosowny komunikat. Użytkownikowi można wtedy zaoferować narzędzia, które 
pomogą mu zlokalizować produkty lub usługi, uzyskać dostęp do map i nawigacji, otrzymywać 
powiadomienia o spersonalizowanych promocjach i skonfigurować wiele innych funkcji. 

● Analityka online i lokalna: Gromadzenie informacji o zachowaniach użytkowników w obiekcie pomoże Ci 
poprawić jakość obsługi i lepiej ukierunkować działania marketingowe. Dzięki szczegółowej analityce 
oferowanej przez rozwiązanie Cisco CMX będziesz w stanie uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące 
miejsc spędzania czasu przez klientów, produktów lub usług przyciągających ich uwagę, poruszania się 
przez nich po obiekcie itd. 



 

 
© 2013–2014 Cisco lub podmioty stowarzyszone. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument zawiera jawne informacje firmy Cisco. Strona 7 z 9 

● Analityka społecznościowa: W przypadku wchodzenia w interakcje z gośćmi za pomocą aplikacji możesz 
dodatkowo uzyskiwać bardziej szczegółowe informacje demograficzne, w szczególności wtedy, gdy klienci 
logują się do tych aplikacji za pomocą kont z serwisów społecznościowych (np. logowanie przy użyciu konta 
Facebook). Tym sposobem będzie można dokonywać analizy danych dotyczących nie tylko lokalizacji, ale 
także działań w obiekcie, online i w serwisach społecznościowych. 

● Narzędzia marketingowe: Narzędzia rozwiązania Cisco CMX mogą się z pozoru wydawać skomplikowane 
w użytkowaniu, ale tak naprawdę nie wymagają wiedzy i doświadczenia w zakresie IT. Do dyspozycji masz 
intuicyjny panel z dostępem bazującym na rolach, który może być użytkowany przez personel sprzedażowy, 
marketingowy i ds. obsługi klienta różnych działów biznesowych. Oferuje on zespołom sprzedażowym 
i marketingowym absolutnie wszystko, czego potrzebują do tworzenia, aktualizacji i analizy kampanii 
mobilnych przeprowadzanych za pomocą narzędzi rozwiązania Cisco CMX. Użytkownicy mogą dostosować 
elementy graficzne, komunikaty oraz komunikację bazującą na zachowaniach, np. częstotliwość i miejsce 
otrzymywania przez użytkowników powiadomień, a także uzyskać dostęp do szczegółowych danych 
statystycznych dotyczących skuteczności kampanii mobilnych. 

Rysunek 2.   Partnerzy tworzący aplikacje dla rozwiązania Cisco CMX 

 

Rozwiązanie Cisco CMX oferuje unikatowe możliwości 
Rozwiązanie Cisco CMX zapewnia infrastrukturę, usługi sieciowe i aplikacje pozwalające na obsługę nowej 
generacji usług opartych na lokalizacji. Oferowane możliwości bazują na prostej, elastycznej i łatwej w zarządzaniu 
infrastrukturze Cisco Unified Access. Dzięki otwartym interfejsom API w ramach jednej sieci możesz połączyć 
ogromne możliwości usług mobilnych z bogatą ofertą aplikacji, które wchodzą w interakcje z użytkownikami 
i polepszają jakość obsługi w firmie. 
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Jedynie firma Cisco zapewnia integrację inteligentnej, ujednoliconej infrastruktury, otwartych usług mobilnych 
i dynamicznych aplikacji mobilnych w jednym rozwiązaniu. Rozwiązanie Cisco CMX wyróżniają następujące cechy: 

● Bezpieczeństwo: W systemie Cisco CMX aplikacje innych dostawców komunikują się z warstwą usług za 
pośrednictwem platformy Cisco MSE, a nie bezpośrednio przez kontrolery bezprzewodowe i punkty 
dostępu bezprzewodowego. Platforma ta przechwytuje wszystkie ważne informacje dotyczące sieci 
bezprzewodowej i lokalizacji, przetwarza je, by potem, w odpowiednim czasie udostępnić je aplikacjom 
innych dostawców. W rezultacie obsługa aplikacji mobilnych i lokalizacyjnych jest możliwa bez konieczności 
udostępniania infrastruktury sieciowej podmiotom zewnętrznym. 

● Poufność: Warstwy usług platformy Cisco MSE można użyć do ochrony prywatności klientów w taki sam 
sposób, w jak chroni się za jej pomocą infrastrukturę sieciową. Korzystanie z aplikacji innych dostawców nie 
jest uwarunkowane udostępnieniem danych osobistych użytkowników — dzięki temu unikatowe dane 
klientów i adresy MAC pozostają prywatne. 

● Skalowalność: Niektóre aplikacje lokalizacyjne samodzielnie komunikują się bezpośrednio z kontrolerami 
bezprzewodowymi, a niektóre z punktami dostępu bezprzewodowego. Stanowi to w kontekście 
skalowalności znaczące wyzwanie. W przypadku rozwiązania Cisco CMX wykorzystywane usługi mobilne 
i lokalizacyjne zostają objęte scentralizowaną kontrolą i mechanizmami zarządzania platformy Cisco MSE. 

● Pełna funkcjonalność: Konwencjonalne rozwiązania mobilne gromadzą dane użytkowników i przekazują 
je do zewnętrznych usług lokalizacyjnych i platform analitycznych innych dostawców, za pośrednictwem 
których wykonywane są obliczenia dotyczące lokalizacji i generowane są raporty. Wiąże się to 
z wprowadzeniem dodatkowych warstw i tym samym zwiększeniem złożoności aplikacji, a także 
udostępnieniem środowiska sieciowego podmiotom zewnętrznym. Dzięki rozwiązaniu Cisco CMX realizacja 
wszystkich funkcji odbywa się w ramach jednego środowiska. 

● Elastyczność: Poprzez zapewnienie dostępu do usług mobilnych i lokalizacyjnych za pośrednictwem 
otwartego interfejsu API rozwiązanie Cisco CMX oferuje większą elastyczność zarówno w zakresie 
rozbudowy całego systemu, jak i integracji aplikacji innych dostawców. Możesz wybrać usługi i dane, które 
mają zostać udostępnione poszczególnym Partnerom, a także zdefiniować własny proces interakcji 
z klientami. Możesz także określić własne modele biznesowe, np. podstawowe ustalenia dotyczące 
fakturowania w zależności od liczby połączeń Partnerów z Twoją infrastrukturą. Model działania naszego 
rozwiązania jest znacznie bardziej wszechstronny, niż w przypadku produktów każdorazowo wymagających 
do włączenia aplikacji Partnera niezależnego interfejsu API. 

● Kompleksowość: Tylko firma Cisco oferuje w ramach kompletnego rozwiązania mobilnego wszystkie 
omówione zalety, w tym dostępność rozwiązania infrastrukturalnego, ogromną liczbę natywnych usług 
platformy Cisco MSE, a także olbrzymi ekosystem zewnętrznych Partnerów tworzących aplikacje. 

Lepsza jakość obsługi — dziś i jutro 
Niezależnie od tego, co przyniesie przyszłość, w dwóch kwestiach z pewnością nie zmieni się nic — infrastruktura 
bezprzewodowa w obiekcie będzie wciąż użytkowana, a klienci i goście na jego terenie będą dalej korzystać 
z urządzeń mobilnych. Dlaczego nie skorzystać z okazji i nie przekształcić czynnika generującego koszty i danych 
o przewidywalnych zachowaniach gości w źródło korzyści dla firmy? 
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Rozwiązanie Cisco CMX zapewnia narzędzia pozwalające na wypracowanie lepszej jakości obsługi klientów 
w obiekcie, dogłębne poznanie zachowań osób go odwiedzających, a także spożytkowanie informacji 
marketingowych i kontekstowych w najbardziej odpowiednim miejscu i czasie. Wdrażając modułową architekturę 
Cisco CMX oraz wszechstronną platformę Cisco MSE, możesz wykorzystać możliwości naszego rozwiązania 
w sposób bezpieczny, skalowany i elastyczny. Co więcej, rozwiązanie Cisco CMX może przez bardzo długi czas 
stanowić podstawę umożliwiającą wchodzenie w interakcje z gośćmi i klientami. 

Aby uzyskać więcej informacji o rozwiązaniu Cisco CMX, odwiedź stronę: http://www.cisco.com/go/cmx. 
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