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Oficjalny raport 

Mobilność dla firm: Zabezpieczanie wydajności 
i konkurencyjności na przyszłość 
Wstęp 
W miarę wprowadzania przez coraz więcej organizacji nowych modeli biznesowych opartych na technologiach 
mobilnych, chmurze, Internecie Rzeczy (IoT) oraz Internecie Wszechrzeczy (IoE), przedsiębiorstwa stają się coraz 
bardziej niejednorodnymi środowiskami. Smartfony, tablety i inne urządzenia końcowe, a także aplikacje WWW 
nieodwracalnie zmieniają sposób w jaki pracujemy i korzystamy z form rozrywki za pomocą Internetu. W Cisco 
przyjęliśmy koncepcję „dowolności urządzenia” (ang „Any Device”). Zgodnie z tą koncepcją przedsiębiorstwa: 

● zapewniają pracownikom większy wybór urządzeń, z których mogą korzystać; 

● utrzymują spójną i przewidywalną jakość obsługi; 

● zwiększają własną wydajność, bezpieczeństwo i ogólną konkurencyjność. 

Przedsiębiorstwa i inne duże organizacje muszą zdecydować, czy zezwalać na uzyskiwanie dostępu przez 
określone typy użytkowników, za pomocą danych urządzeń i z poszczególnych rodzajów lokalizacji do firmowych 
sieci, danych oraz usług, a także zdefiniować poziomy dostępu dostosowane do potrzeb firmy i użytkowników. 
Niniejszy raport opracowany na podstawie doświadczeń Cisco omawia działania i decyzje biznesowe, które 
powinni rozważyć kierownicy ds. informacji i bezpieczeństwa, firmowe zespoły IT oraz architekci ds. 
bezpieczeństwa informacji stawiający pierwsze kroki ku idei dowolności urządzenia. 

Wprowadzenie 
Każdego dnia osoby zatrudniane przez Cisco korzystają z ponad 82 000 laptopów z systemem Windows, 32 000 
komputerów Mac, 10 000 komputerów z systemem Linux i 72 000 iPhone'ów, iPadów oraz urządzeń z systemem 
Windows i Android. Ponad 70 000 pracowników naszej firmy i 30 000 wykonawców, konsultantów i Partnerów 
biznesowych z całego świata, z którymi współpracujemy, zdecydowanie domaga się większego wyboru urządzeń 
używanych do zadań służbowych. Oczekują oni również swobody w kontekście lokalizacji, w jakich za pomocą 
tych urządzeń uzyskują dostęp do firmowych sieci, systemów, aplikacji, danych i usług internetowych. Podczas gdy 
wszystkie laptopy są im zapewniane przez Cisco, większość smartfonów i tabletów to urządzenia będące ich 
prywatną własnością. Większość pracowników Cisco korzysta z firmowych usług IT zarówno z komputera, jak 
i smartfona, a ponad 20% używa więcej niż dwóch urządzeń. Różnorodność tych urządzeń gwałtownie wzrasta. 

Ponad dekadę temu w Cisco podjęto decyzję o realizacji długoterminowej koncepcji określanej mianem 
„dowolności urządzenia” (ilustruje ją rys. 1). Jej celem jest zwiększenie swobody wyboru urządzeń przy 
jednoczesnym utrzymaniu spójnej, przewidywalnej jakości obsługi wpływającej pozytywnie na konkurencyjność 
i poziom bezpieczeństwa organizacji w środowisku pracy, w którym coraz większą rolę odgrywają urządzenia 
mobilne. 
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Rysunek 1.   Plan działania Cisco w zakresie dowolności urządzenia 

 

Główne uzasadnienia biznesowe dla koncepcji dowolności urządzenia to m.in.: 

● Produktywność: Posiadający dużą wiedzę i umiejętności z zakresu zagadnień technicznych pracownicy 
Cisco mogą korzystać z wybranych przez siebie smartfonów, tabletów lub laptopów w celu wykonywania 
zadań służbowych w dowolnym miejscu i czasie. Zwiększa to produktywność i satysfakcję z pracy. 

● Nowy rodzaj pracowników: Członkowie współczesnego pokolenia obytego z nowoczesnymi 
rozwiązaniami technologicznymi, którzy rozpoczynają obecnie pracę, są przyzwyczajeni do pełnej kontroli 
nad narzędziami i środowiskiem używanymi do pracy i oczekują możliwości wyboru stylu pracy 
zapewniającego im największą wydajność. 

● Innowacja: Umożliwienie pracownikom korzystania z urządzeń nowej generacji zaraz po ich pojawieniu się 
na rynku może przynieść dalsze korzyści w kontekście produktywności. Użytkownicy, którzy pierwsi 
wprowadzają dane rozwiązanie, często pozwalają zidentyfikować istotne zmiany rynkowe, co może mieć 
korzystny wpływ na wdrażanie rozwiązań IT Cisco oraz strategii produktowej Cisco. 

● Integracja nabytków: Często nabyte przez Cisco firmy dołączają do naszego grona z własną flotą 
niestandardowych urządzeń. Koncepcja dowolności urządzenia pomaga w szybkiej integracji nowych 
oddziałów i zmniejszeniu związanych z tym ryzykiem. 

● Koszty kapitałowe: Cisco zatrudnia dziesiątki tysięcy wykonawców i konsultantów w różnych miejscach 
świata. Konieczne są optymalizacja i zmniejszanie kosztów związanych z zatrudnieniem tych pracowników. 
Objęcie wykonawców i konsultantów programem Any Device pozwala Cisco uzyskać znaczne roczne 
oszczędności na użytkownika. 

Aby umożliwić dalsze podążanie w tym kierunku biznesowym, w strategii IT Cisco uwzględniono następujące elementy: 

● Skalowalna architektura zapewnia obsługę dowolnego zaufanego urządzenia na standardowych 
platformach branżowych, przejrzystość połączeń, zintegrowane zabezpieczenia oraz łatwe zarządzanie. 

● Elastyczny schemat płatności został opracowany dzięki oddzieleniu kwot należnych za usługi głosowe 
i korzystanie z danych od kosztów związanych ze sprzętem na podstawie starannie zdefiniowanej polityki 
oraz zasad użytkowania dotyczących smartfonów i tabletów należących do pracowników, laptopów 
stanowiących własność firmy oraz opcjonalnych firmowych usług mobilnych. 
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● Zarządzanie wydatkami pozwala proaktywnie optymalizować strategie kosztowe zakładające tworzenie 
trwałych relacji z dostawcami usług i uwzględniające innowacyjne modele cenowe. 

● Niezawodne cykle eksploatacji aplikacji są oparte na stale zmieniających się potrzebach użytkowników 
i wymaganiach przedsiębiorstw oraz działów biznesowych. Aplikacje z kolei są łatwo dostępne w Cisco 
eStore, sklepie z aplikacjami mobilnymi. Obecnie sklep oferuje ponad 60 aplikacji, jednak liczba dostępnych 
w nim produktów stale rośnie. 

● Wsparcie społeczności obejmuje nie tylko zawartość typu self-service, czyli zawierającą informacje, które 
użytkownik wykorzystuje do samodzielnego rozwiązywania problemów i wykonywania operacji, proaktywną 
komunikację i interaktywne wsparcie ze strony wielu użytkowników, ale również tradycyjne wsparcie 
indywidualne, wszystko to zależnie od potrzeb. 

Inne organizacje mają własne powody dla wprowadzenia strategii dowolności urządzenia. Jednym z nich może być 
potrzeba zwiększenia poziomu bezpieczeństwa danych lub mobilności bądź utworzenie środowisk pracy 
ukierunkowanych na współpracę, które pozwolą na wspólny dostęp w czasie rzeczywistym. Programy Any Device 
różnią się zależnie od wymogów branżowych i prawnych. Wraz z dywersyfikacją urządzeń końcowych 
i redefiniowaniem łączności przez nowe modele biznesowe, firmy muszą rozważyć jakim użytkownikom 
i urządzeniom udzielą dostępu do własnych aplikacji i danych — i wewnątrz sieci firmowej, i poza nią. Kolejnym 
krokiem, który będą musiały wykonać, jest opracowanie, kontrolowanie, uwzględnianie i egzekwowanie przyjętych 
zasad. 

W niniejszym raporcie omówione zostały następujące kwestie związane z koncepcją dowolności urządzenia: 

● Ryzyko, korzyści i zmiany w zakresie zasad: biznesowych, IT i bezpieczeństwa 

● Rozwiązania, które są obecnie wdrażane przez Cisco 

● Inne czynniki, które należy uwzględnić w na drodze do realizacji koncepcji dowolności urządzenia 

Dzięki elastycznemu, proaktywnemu podejściu organizacje mogą opracować model, który będzie jak najlepiej 
dopasowany do ich potrzeb i będzie rozwijać się wraz ze stale rozrastającym się, połączonym środowiskiem. 

Etapy realizacji koncepcji dowolności urządzeń Cisco 
W ciągu ostatnich 15 lat znacznie zmienił się sposób uzyskiwania dostępu do sieci Cisco (patrz rys. 2). 

Rysunek 2.   Zmiany w sposobie uzyskiwania dostępu przez pracowników na drodze do dowolności urządzenia 
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Zasady dotyczące zaufanych urządzeń 
Zasady obowiązujące na poziomie architektury 
należy przełożyć na specyfikacje techniczne, które 
pomogą organizacjom w wyborze odpowiedniego 
dla nich rozwiązania. Zaufane urządzenia powinny 
spełniać następujące wymagania z zakresu 
egzekwowania zasad i zarządzania zasobami. 
Egzekwowanie zasad 
Przed nawiązaniem połączenia urządzenia 
uzyskujące dostęp do usług firmowych powinny 
zostać sprawdzone pod kątem zastosowania 
opisanych poniżej mechanizmów bezpieczeństwa. 
Nieupoważniona rezygnacja z kontroli powinna być 
równoznaczna z odmową dostępu do zasobów 
firmowych: 

● Mechanizm zabezpieczający dostęp lokalny 
przez wymuszanie stosowania silnych haseł 
(złożoność) 

● Wygasanie sesji po 10-minutowym okresie 
bezczynności i blokada po 10 nieudanych 
próbach logowania 

● Szyfrowanie każdego urządzenia i wszystkich 
informacji, które Cisco uznaje za poufne  

● Funkcje zdalnego usuwania danych i blokowania 
w przypadku wypowiedzenia umowy 
z pracownikiem lub zgubienia bądź kradzieży 
urządzenia 

● Funkcje monitorowania całej floty urządzeń 
w celu weryfikacji instalacji odpowiednich 
zabezpieczeń, aplikacji firmowych i właściwych 
wersji oprogramowania oraz aktualizacji łatek. 

Zarządzanie zasobami 
Urządzenia uzyskujące dostęp do usług firmowych 
powinny korzystać z szeregu mechanizmów 
zabezpieczających. Sprzęt ten powinien spełniać 
następujące kryteria: 

● Zastosowanie unikatowych identyfikatorów, które 
powinny gwarantować silną ochronę przed 
spoofingiem 

● Bezpośrednia i pojedyncza autoryzacja 
pozwalająca na uzyskanie dostępu do zasobów 
firmowych oraz przypisanie do konkretnego 
użytkownika, którego ustalenie musi być możliwe 

● Możliwość zablokowania dostępu do zasobów 
firmowych 

● Możliwość wygenerowania danych dziennika 
w celu dokonania ekspertyzy (na przykład 
dzienniki oprogramowania zabezpieczającego, 
uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników oraz 
zmian konfiguracyjnych) w przypadku 
konieczności rozpoczęcia stosownego 
postępowania 

 

Etap 1: Dostęp wewnętrzny 
Pod koniec ostatniego tysiąclecia wszystkie urządzenia IT znajdowały się w biurach firm, w których pracownicy 
musieli przebywać, aby uzyskać dostęp wewnętrzny do zasobów IT, co ilustruje etap 1 przedstawiony na rys. 2. 

Etap 2: Dowolna lokalizacja 
Z czasem laptopy oraz sieci VPN zapewniły pracownikom 
mobilność, a zatrudnienie nabrało bardziej globalnego 
charakteru, co z kolei wymusiło konieczność wypracowania 
elastycznych sposobów pracy. Etap 2 ilustruje okres, w którym 
środowiska pracy i sztywne godziny pełnienia obowiązków 
służbowych nie ograniczają już wydajności, a bardziej mobilni 
pracownicy uzyskują dostępu do firmowych zasobów IT 
z lokalizacji, takich jak biura klientów, domy, kawiarnie czy 
hotele. Tego typu zatarcie granic geograficznych umożliwiło 
użytkownikom uzyskiwanie dostępu do zasobów z dowolnej 
lokalizacji za pomocą urządzeń zarządzanych przez dział IT. 

Etap 3: Dowolne urządzenie, dowolna lokalizacja 
W ostatnich latach utowarowienie smartfonów, tabletów 
i laptopów doprowadziło do wprowadzenia nowych, 
znakomitych narzędzi, modernizacji dostępnych funkcji oraz 
opracowania bardziej efektywnych rozmiarów i kształtów 
urządzeń, a także skrócenia cyklu ich eksploatacji. 
W rezultacie pracownicy chcą korzystać z własnych urządzeń 
do wykonywania wszystkich zadań od uzyskiwania dostępu do 
firmowej skrzynki pocztowej i intranetu po korzystanie 
z firmowych aplikacji biznesowych. Te kwestie zyskały na 
znaczeniu relatywnie szybko, przez co stały się źródłem 
wyzwań dla zespołów ds. wsparcia IT i bezpieczeństwa. Co 
więcej, pracownicy, którzy dołączyli do nas na skutek nabycia 
firmy przez Cisco, chcieli nadal używać do pracy wybranych 
przez siebie urządzeń, mimo iż profile tych urządzeń nie były 
zgodne z przyjętymi przez Cisco standardami firmowymi. 

Błyskawiczne wprowadzanie nowych technologii klienckich 
doprowadziło do przyjęcia koncepcji, narzędzi i rozwiązań 
technologicznych oferowanych przez inne przedsiębiorstwa. 
Spowodowało ono utworzenie społeczności użytkowników 
i całkowicie zmieniło sposób, w jaki pracownicy IT Cisco 
zapewniają wsparcie, a użytkownicy końcowi mogą skorzystać 
wiedzy i doświadczeń, którymi dzielą się z nimi inne osoby, 
w celu rozwiązywania typowych problemów. Rolą specjalisty 
z działu IT Cisco w tych społecznościach nie jest 
kontrolowanie danego procesu, ale wnoszenie wkładu w roli 
zwykłego użytkownika. 
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Zagrożenia związane z dowolnością 
urządzenia 
Organizacje powinny opracować odpowiednie 
działania, które pozwolą im wyjść naprzeciw 
następującym zagrożeniom: 

● Utrata kontroli nad firmowymi danymi 
przechowywanymi na urządzeniu, w tym 
wymaganymi prawnie danymi lub danymi klienta 

● Utrata kontroli nad statusem urządzenia: 
◦ Mniejsza kontrola nad ogólnym poziomem 

bezpieczeństwa urządzenia może stwarzać 
ryzyko nieuprawnionego wykorzystania danych 
oraz zagrożenie atakiem na infrastrukturę 
i usługi. 

◦ Urządzenia, które nie spełniają wymogów 
określonych w przyjętych zasadach oraz przez 
modele operacyjne, mogą mieć negatywny 
wpływ na relacje biznesowe, być niezgodne 
z obowiązującymi przepisami i zwiększać 
koszty obsługi i wsparcia. 

● Mniej szczegółowy wgląd w informacje dotyczące 
urządzeń podłączonych do sieci (ich lokalizacja, 
właściciel oraz aktualny użytkownik), który 
prowadzi do trudności w kontekście 
bezpieczeństwa, licencjonowania, zapewniania 
zgodności z przepisami i kontroli 

 

Na przykład wprowadzenie do Cisco produktów Apple zostało zapoczątkowane przez użytkowników, którzy 
wprowadzili je do środowiska jako wybrane przez siebie narzędzia i platformy do wykonywania zadań służbowych. 
Jeszcze przed oficjalnym udostępnieniem tych narzędzi na szerszą skalę mieliśmy w Cisco około 3000 
użytkowników komputerów Mac. Niezależnie od działu IT użytkownicy komputerów Mac zapoczątkowali własną 
inicjatywę, w ramach której zapewniali pomoc w konfiguracji, użytkowaniu i konserwacji, korzystając przy tym 
z aliasów poczty elektronicznej, witryn typu wiki, intranetu i zawartości wideo. Gdy dział IT Cisco wprowadził 
możliwość korzystania z komputerów Mac w ramach programu modernizacji sprzętu, przyjęto model zapewniania 
obsługi i wsparcia we własnym zakresie (self-support) bez zakłócania funkcjonowania społeczności użytkowników 
komputerów Mac lub zmieniania jej. Dział IT wprowadził ten model i skorzystał z niego w celu opracowania innych 
usług umożliwiających zapewnianie obsługi i wsparcia we własnym zakresie. 

Razem zmiany te sygnalizowały potrzebę opracowania nowej firmowej strategii dotyczącej urządzeń, która byłaby 
odpowiedzią pytanie o fundamentalnym znaczeniu: jak w obliczu wprowadzania nowych modeli biznesowych 
opartych na technologiach mobilnych, chmurze, IoT i IoE możemy zapewnić użytkownikom bezpieczny dostęp do 
firmowych zasobów za pomocą dowolnego urządzenia w każdym miejscu i czasie? 

Nie wszyscy pracownicy potrzebują tego samego poziomu 
i typu dostępu do infrastruktury firmowej. Niektórym wystarczy 
jedynie możliwości korzystania z usług, takich jak poczta 
elektroniczna i kalendarz na posiadanych smartfonach, innym 
natomiast potrzebny jest dostęp wyższego poziomu. Na 
przykład specjaliści ds. sprzedaży Cisco mają możliwość 
uzyskiwania dostępu do narzędzi do składania zamówień za 
pomocą smartfonów, co zwiększa ich szanse na dokonanie 
sprzedaży. Zaistniała sytuacja tworzy potrzebę opracowania 
poziomów dostępu do sieci zależnie od stopnia poufności 
i lokalizacji danych, z których użytkownik chce skorzystać, co 
ilustruje rys. 3. Każdy pracownik powinien do pracy 
używać zaufanych aplikacji. Pracownicy, którym potrzebny jest 
dostęp do niższych warstw sieci, muszą korzystać z zaufanych 
urządzeń. Konieczne jest zwiększenie poziomu 
zastosowanych na urządzeniu zabezpieczeń. Nie wystarczy 
zwykłe przypisanie urządzenia do użytkownika, ustanowienie 
hasła i blokady ekranu oraz zdalne usuwanie zawartości. 
Urządzenie musi spełniać zasady bezpieczeństwa określone 
przez mechanizm Cisco® Identity Services Engine (ISE). 
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Rysunek 3.   Zróżnicowany dostęp do sieci 

 

Etap 4: Dowolna usługa i lokalizacja oraz dowolne urządzenie 
Obecnie Cisco zapewnia użytkownikom możliwość uzyskiwania dostępu do zasobów firmowych znajdujących się 
w biurach firmy i w chmurze. Przejrzystość połączeń, standardy dotyczące zaufanych urządzeń, sklep 
z aplikacjami mobilnymi, model zabezpieczeń ukierunkowany na zagrożenia oraz dynamiczny model 
samodzielnego zapewniania obsługi i wsparcia są podstawowymi elementami, które umożliwiają firmie stawianie 
kolejnych kroków na drodze do dowolności urządzenia. Wydajność biznesowa, czyli jeden z głównych powodów 
przyjęcia koncepcji dowolności urządzenia, znacznie wzrasta, podobnie jak satysfakcja pracowników. 

Etap 5: Przedsiębiorstwo wirtualne 
Przedsiębiorstwo wirtualne, czyli logiczne następstwo etapu 4, staje się coraz bardziej niezależne od lokalizacji 
i usług. Na tym etapie przedsiębiorstwa opracowały już dojrzały model tożsamości firmy, który uwzględnia 
szczegółowe zasady kontroli dostępu oraz współpracy zewnętrznej. W odniesieniu do firmowych danych 
stosowana jest pełna gama funkcji i mechanizmów zabezpieczających. Przedsiębiorstwo wirtualne zostanie 
szerzej omówione, gdy zbliżymy się bardziej do realizacji tej idei. 

Realizacja koncepcji dowolności urządzenia: Przyglądamy się bliżej podejściu Cisco 
Na pewnym etapie pracownicy Cisco na własna rękę szukali sposobów na uzyskiwanie dostępu do służbowych 
kont pocztowych i plików za pomocą smartfonów i tabletów. W Cisco dostrzegliśmy potrzebę czegoś więcej niż 
tylko prostego zbioru zasad dotyczących trendu BYOD (Bring Your Own Device). Z tego powodu opracowaliśmy 
kompleksową strategię w zakresie dowolności urządzenia. Strategia ta obejmowała zarówno urządzenia mobilne 
zapewniane przez Cisco, jak i te zakupione przez pracowników. Uwzględniono w niej również kwestie, takie jak 
dostęp do aplikacji, wymagania dotyczące bezpieczeństwa oraz jakość obsługi. 
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Wartość biznesowa aplikacji Cisco 
SalesMobile 
W pierwszym miesiącu po udostępnieniu aplikacji 
SalesMobile na rynku wyniki przedstawiały się 
następująco: 

● 561 671 325 USD dochodu z zawartych transakcji 
● 40% przyspieszenie procesu zatwierdzania 

transakcji 
● Wprowadzanie do użytku metodą „wirusową” za 

pośrednictwem Cisco eStore 
„Muszę przyznać, że uwielbiam tę aplikację. Dzięki 
zatwierdzaniu transakcji w podróży sprzedaż szybuje 
w górę!” — regionalny menedżer ds. sprzedaży 
w Cisco 
„Ta aplikacja jest po prostu pierwszorzędna 
i superłatwa w obsłudze. Po prostu wolność!” — 
menedżer krajowy w Cisco 

 

Aby zwiększyć ukierunkowanie na technologie mobilne 
zapewniające interakcję na linii firma-pracownik (B2E), 
infrastruktura i technologie Cisco zostały połączone 
z niezawodnymi rozwiązaniami Partnerów w ramach 
strategii, którą można zmieniać zależnie od wymagań firmy 
i użytkowników. Program Cisco pozwolił na obniżenie 
kosztów, zwiększenie wydajności i poziomu satysfakcji 
użytkowników oraz zmniejszenie ryzyka naruszenia 
bezpieczeństwa. W niniejszej sekcji przedstawiono drogę 
Cisco do opracowania dojrzalszej architektury 
ukierunkowanej na dowolność urządzenia, w tym wyjaśniono, 
jakie wyzwania dla tradycyjnych standardów bezpieczeństwa 
niesie ze sobą idea dowolności urządzenia, a także jakie 
rozwiązania wdrożono w Cisco. 

Architektura — omówienie 
Obecnie wszyscy pracownicy Cisco mogą nawiązać połączenie z siecią za pomocą dowolnego urządzenia 
spełniającego przyjęte przez Cisco standardy bezpieczeństwa. Mogą to być urządzenia zapewnione przez Cisco, 
takie jak laptopy, lub zakupione przez pracowników. Sprzęt ten obejmuje m.in. iPhone'y, iPady oraz urządzenia 
z systemami Android i Windows. Większość pracowników decyduje się na samodzielny wybór smartfona i tabletu 
oraz zapłacenie za nie we własnym zakresie. Koszty planu usługowego pokrywa pracownik lub Cisco, zależnie od 
funkcji pełnionej przez pracownika w firmie. Pracownicy korzystają ze wspomnianych urządzeń podczas całego 
dnia pracy. Za ich pomocą mogą odbierać połączenia telefoniczne z numerem biurowym. Mają możliwość 
synchronizacji natywnego kalendarza konta pocztowego i spisu kontaktów urządzenia z firmowym środowiskiem 
Microsoft Exchange. Mogą używać aplikacji do współpracy, takich jak Cisco WebEx® Meetings i Cisco Jabber®. 
Mają także m.in. możliwość ustanawiania wysoce bezpiecznych połączeń VPN z intranetem w celu wyświetlania 
wewnątrzfirmowych witryn, zatwierdzania sprzedaży, przesyłania raportów kosztów i wyszukiwania najbliższej 
dostępnej sali konferencyjnej. 

Rozwiązanie Any Device korzysta z już wdrożonych technologii Cisco: 

● Sieci dostępowe: przewodowe, bezprzewodowe i VPN 

● Mechanizm Cisco ISE, który egzekwuje zasady bezpieczeństwa na podstawie tożsamości użytkownika, 
czasu i sposobu wysłania żądania, a także używanego w tym celu urządzenia 

● Ujednolicona komunikacja i aplikacje do współpracy Są to m.in. Cisco Unified Communications Manager, 
Cisco WebEx oraz Cisco Jabber. Aplikacje te są hostowane na platformach typu Cisco Unified Computing 
System™ (Cisco UCS®). 
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Rysunek 4.   Architektura wysokiego poziomu 

 

Projektowanie 
W Cisco opracowaliśmy rozwiązanie zapewniające dostęp do wysoce bezpiecznych narzędzi do współpracy 
i intranetu, które wymagałoby przy tym minimalnego dostosowania i testowania przez dział IT, tak aby 
zaoszczędzić wewnętrzne zasoby i przyspieszyć jego dostarczenie klientowi. Zastosowanie natywnych dla 
systemu operacyjnego urządzenia funkcji z zakresu szyfrowania, poczty e-mail, planowania zadań i listy kontaktów 
pozwoliło Cisco wyeliminować konieczność wewnętrznego dostosowywania i przeprowadzania testów 
regresyjnych rozwiązań podmiotów trzecich w momencie aktualizacji systemu operacyjnego urządzenia przez 
dostawcę. 

Oprogramowanie Microsoft ActiveSync synchronizuje natywne konta e-mail, kalendarze i kontakty na urządzeniu 
z systemem Microsoft Exchange. Oprogramowanie ActiveSync zapewnia również podstawowe funkcje 
zabezpieczające, takie jak wymaganie podania kodu PIN w celu odblokowania urządzenia oraz włączenie 
zdalnego usuwania zawartości. 

Projekt aplikacji 
Cykl życia projektu obejmował planowanie, rozmieszczenie, wdrożenie i operacje. Przez cały cykl życia zespół ds. 
technologii mobilnych Cisco współpracował z zespołami ds. aplikacji zajmującymi się oprogramowaniem Windows 
Messaging, Windows Exchange, Cisco WebEx, Cisco Jabber oraz klientem Cisco AnyConnect® Secure Mobility. 

Głównym założeniem projektu aplikacji było zapewnienie użytkownikom smartfonów i tabletów co najmniej takiego 
samego poziomu łatwości obsługi, do jakiego przyzwyczaili się, pracując za pomocą laptopów. Aby osiągnąć ten 
cel, pracujący nad projektem zespół postanowił korzystać z natywnych dla systemu operacyjnego urządzenia 
funkcji (takich jak klient poczty e-mail, kalendarz i mechanizmy szyfrowania), gdy tylko było to możliwe. Gdy 
konieczne jest wykonanie innych operacji, na przykład nawiązanie połączenia VPN, w Cisco staramy się 
zmniejszyć liczbę czynności, którą pracownik musi wykonać. Na przykład aplikacja Cisco AnyConnect 
automatycznie nawiązuje wysoce bezpieczne połączenie VPN za każdym razem, gdy pracownik uruchamia inny 
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program, taki jak przeglądarka internetowa, aplikacja niestandardowa lub Cisco Jabber. Uruchomienie aplikacji 
AnyConnect trwa zaledwie sekundę lub dwie, a nawiązane przez nią połączenie pozostaje ustanowione do 
wyłączenia smartfona lub tabletu. 

Dział używa interfejsów API do automatyzacji zadań z zakresu zarządzania, na przykład weryfikacji, czy nowi 
użytkownicy zostali przypisani do właściwej grupy Active Directory. Interfejsy API umożliwiają również integrację 
opracowanej wewnętrznie platformy Enterprise Management (EMAN) z usługą Active Directory, rozwiązaniem do 
zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM) innego producenta oraz klientem Cisco AnyConnect Secure Mobility. 

Zespół używa interfejsów API także w sklepie Cisco eStore do automatyzacji udostępniania usług. Sklep eStore 
korzysta z oprogramowania Cisco Prime™ Service Catalog i Cisco Process Orchestrator, a także oferuje integrację 
z rozwiązaniem MDM, usługą Active Directory i mechanizmem Cisco ISE. Tego typu integracja umożliwia Cisco 
automatyzację procesów, takich jak weryfikacja wiarygodności pracowników, przesyłanie wiadomości e-mail 
z powiadomieniem o usłudze do przełożonego danego pracownika, udostępnianie usług oraz zarządzanie cyklem 
życia usługi. 

Przywracanie systemu po awarii 
W przypadku poczty e-mail i klientów VPN Cisco korzysta z tej samej architektury przywracania po awarii, którą 
stosuje dla wszystkich innych usług używanych przez pracowników. Bramy usług internetowych oraz klienta VPN 
Cisco AnyConnect VPN zostały wdrożone w miejskim wirtualnym centrum danych (MVDC) w konfiguracji typu 
„aktywne-aktywne” o optymalnym obciążeniu zadaniami. Jeżeli w jednej z lokalizacji wystąpi awaria, serwer w innej 
przejmie wszystkie zadania z miejsca, w którym nastąpiła przerwa w pracy. Wszelkie zmiany w architekturze 
rozwiązania są dokonywane we wszystkich centrach danych jednocześnie i dokładnie weryfikowane. 

Wdrożenie 
Program Any Device był wdrażany przez Cisco w następujących fazach: 

1. Automatyzacja udostępniania usług poczty elektronicznej i transmisji danych sieci komórkowej (2008) 

2. Wdrożenie oprogramowania Microsoft ActiveSync, dzięki któremu pracownicy mogą synchronizować kontakty 
i konta e-mail z iPhone'ami i urządzeniami z systemem Android w chmurze (2009) 

3. Rozpoczęcie używania klienta Cisco AnyConnect Secure Mobility do nawiązywania połączeń z siecią VPN za 
pomocą wybranych urządzeń osobistych (2011) 

4. Utworzenie eStore, wszechstronnego sklepu ułatwiającego udostępnianie usług (2012) 

5. Wdrożenie sklepu eStore na szeroką skalę (2013) 

Do przeprowadzenia programu pilotażowego Cisco wybraliśmy budynek w San Jose. Pracujący nad programem 
pilotażowym zespół wykorzystał bezprzewodową infrastrukturę zainstalowaną w budynku, dwa istniejące serwery 
PKI (infrastruktura kluczy publicznych) w centrum danych Cisco oraz istniejący klaster Cisco ISE w innym centrum 
danych Cisco. 

Po zakończeniu pilotażu program był wprowadzany przez Cisco kolejno w poszczególnych krajach. Zgodnie 
z planem Cisco w każdym kraju dodawane były nowe funkcje, jedna po drugiej. Menedżerowie zostali poproszeni 
o poinformowanie pracowników o programie. 
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Zabezpieczenia 
Ponieważ połączenia są nawiązywane z coraz większej liczby coraz bardziej różnorodnych urządzeń, utrzymanie 
wysokiego poziomu bezpieczeństwa staje się dużym wyzwaniem. Dokonujący ataków do osiągnięcia 
zamierzonego celu wykorzystają każdy słaby punkt danego środowiska. W celu skutecznego zapobiegania próbom 
naruszenia bezpieczeństwa w Cisco zadecydowano o przyjęciu podejścia do zabezpieczeń ukierunkowanego na 
zwalczanie zagrożeń. Zakłada ono zastosowanie współpracujących ze sobą rozwiązań, które reagują na szeroką 
gamę zagrożeń i zapewniają stałą ochronę wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko. 

W Cisco na urządzeniach stosujemy funkcje szyfrowania natywne dla każdego z systemów operacyjnych w celu 
ochrony danych, takich jak m.in. kontakty czy konta e-mail. 

Architektura zapewniająca dostęp dla użytkowników obejmuje następujące elementy przedstawione na rys. 5: 

● Zapora Cisco ASA: W Cisco chronimy centrum danych za pomocą zapory nowej generacji Cisco ASA. 
Oferuje ona funkcje klasy enterprise, takie jak kontrola stanu, wgląd w działanie aplikacji i ich kontrolę, sieć 
VPN dostępu zdalnego i zaawansowane klastrowanie, które zapewniają wysoce bezpieczny i niezwykle 
wydajny dostęp oraz wysoki poziom dostępności. 

● Cisco IPS: W Cisco używamy systemu Cisco IPS do identyfikowania, klasyfikowania i blokowania 
szkodliwego ruchu sieciowego mającego różne źródła, obejmujące m.in. sieć, serwery i punkty końcowe, 
takie jak komputery osobiste. Obecnie zapora Cisco ASA i system Cisco IPS są zastępowane przez zaporę 
Cisco ASA z usługami FirePOWER™. Rozwiązanie to łączy w sobie zaporę z serii Cisco ASA 5500 
(zapewniającą wgląd w działanie aplikacji i kontrolę nad nimi) z czołowym w branży systemem Sourcefire® 
Next-Generation Intrusion Prevention System (NGIPS) oraz zaawansowaną ochroną przed złośliwym 
oprogramowaniem (AMP) w celu zagwarantowania zintegrowanej ochrony przed zagrożeniami. 

● Rozwiązanie MDM: W Cisco korzystamy z aplikacji MDM innego producenta do sprawdzania statusu 
urządzenia i dostarczania aplikacji — narzędzie MDM weryfikuje, czy urządzenie zostało zarejestrowane 
i spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa. Wymagania te to m.in. zatwierdzona wersja systemu 
operacyjnego, kod PIN o minimalnej dozwolonej długości, wygasanie sesji po 10-minutowym okresie 
bezczynności, funkcja zdalnego usuwania danych, szyfrowanie zawartości, program antywirusowy oraz 
funkcja sporządzania listy zasobów. 

● Cisco ISE: Po sprawdzeniu zgodności urządzenia z zasadami bezpieczeństwa przez rozwiązanie MDM 
użyty zostaje mechanizm Cisco ISE, który egzekwuje zasady bezpieczeństwa, odmawiając dostępu 
urządzeniom niespełniających tych wymogów. Gdy pracownik podejmuje próbę uzyskania dostępu do 
zasobów wewnątrzfirmowych za pomocą stanowiącego jego własność urządzenia, próba uzyskania 
dostępu jest monitorowana przez mechanizm Cisco ISE. 

● Klient Cisco AnyConnect Secure Mobility: Pracownicy, którzy chcą uzyskiwać dostęp do intranetu przy 
użyciu urządzenia mobilnego, muszą pobrać klienta Cisco AnyConnect Secure Mobility. Oprogramowanie 
AnyConnect® zapewnia wysoce bezpieczne połączenie z intranetem przy użyciu protokołów IKEv2 (ang. 
IPsec Internet Key Exchange) i SSL (ang. Secure Sockets Layer). Klienci nawiązują połączenie za pomocą 
rozwiązania Cisco ASA Adaptive Security Appliance, które dokonuje uwierzytelniania użytkownika i szyfruje 
strumień danych z urządzenia mobilnego, tak aby nie mógł zostać odczytany w przypadku przechwycenia. 

● Cisco Web Security Appliance (WSA): Rozwiązanie WSA sprawdza wszystkie prośby o uzyskanie dostępu 
do zewnętrznych witryn internetowych przesyłane przez urządzenia z zainstalowanym klientem Cisco 
AnyConnect Secure Mobility. Rozwiązanie WSA weryfikuje witryny internetowe na podstawie reputacji 
i zawartości. Egzekwując postanowienia firmowego zbioru zasad bezpieczeństwa Cisco, blokuje lub 
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monitoruje ono dostęp do całych witryn lub tylko części oferowanych na nich funkcji, takich jak czat, 
wysyłanie wiadomości błyskawicznych, wideo i audio. Dział IT Cisco blokuje tylko około 2% wywołań witryn 
internetowych. Jednak ta nieznaczna liczba odpowiada szacunkowo od 6 do 7 milionów żądań dziennie. 
Większość witryn jest blokowana ze względu na informacje o reputacji w sieci, natomiast powodem 
zablokowania 2% witryn (500 000 dziennie) jest złośliwe oprogramowanie, takie jak konie trojańskie 
i programy je pobierające. W celu zagwarantowania kompleksowych zabezpieczeń przed szkodliwymi 
programami do rozwiązania WSA włączono mechanizmy zapewniające zaawansowaną ochronę przed 
złośliwym oprogramowaniem (AMP). Ponadto mechanizmy te zostaną również dodane do architektury 
Cisco. Rozwiązanie Cisco AMP wykrywa i blokuje złośliwe oprogramowanie, dokonuje ciągłych analiz oraz 
generuje ostrzeżenia na podstawie danych historycznych. Cisco przygotowuje już projekt rozwiązania Cisco 
Cloud Web Security dla użytkowników pracujących poza oddziałami firmy. 

● Cisco Email Security Appliance (ESA): Rozwiązanie ESA sprawdza wszystkie wiadomości e-mail, 
przesyłane z innych lokalizacji niż oddziały Cisco, niezależnie od urządzenia użytego do uzyskania dostępu 
do konta pocztowego. Blokuje ono wiadomości e-mail od znanych adresów używanych do rozsyłania 
spamu oraz przeszukuje wiadomości pod kątem podejrzanej zawartości i innych nieprawidłowości. 
Blokowane są prawie dwie trzecie z 5,6 miliona wiadomości e-mail otrzymywanych codziennie przez Cisco. 
Akceptowane jest około 15% wiadomości e-mail zawierających treści marketingowe, jednak serwer ESA 
oznacza je hasłami „Marketing” lub „Potencjalny spam”. W celu zagwarantowania zwalczania 
zaawansowanego złośliwego oprogramowania rozwiązanie ESA uzupełniono o rozwiązanie Cisco AMP, 
które zostanie również dodane do architektury Cisco. 

Rysunek 5.   Architektura zabezpieczeń dostosowana do technologii BYOD oraz rozwiązań z zakresu dostępu przewodowego 
i bezprzewodowego 
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Zarządzanie 
Dział IT Cisco dostarcza usługi Any Device w modelu ITaaS (IT jako usługa), co oznacza, że usługi IT są 
dostarczane na podstawie sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z infrastruktury i aplikacji, a nie zgodnie 
z podejściem ad hoc, które zakłada działanie opierające się na konkretnych potrzebach lub żądaniach 
użytkowników. Opracowany przez Cisco pulpit zawiera parametry usługi, które są weryfikowane co miesiąc. 
Parametry te obejmują tempo przyjęcia, całkowity koszt posiadania (TCO), liczbę zgłoszeń do działu pomocy 
technicznej, poziom satysfakcji użytkowników i dane na temat zgodności z zasadami bezpieczeństwa. Jeżeli 
poziom któregokolwiek z wymienionych parametrów jest niższy niż cele programowe, Cisco sprawdza przyczynę 
tego stanu rzeczy i podejmuje działania korygujące. 

● Infrastruktura Cisco Prime: Dział IT Cisco używa tej aplikacji do zapewniania kompleksowego wglądu 
w informacje o sieci. Zapewnia ona szczegółowe informacje na temat urządzeń (w tym urządzeń będących 
własnością użytkowników) i centrum danych zarówno w sieciach przewodowych, jak i bezprzewodowych. 
Kompleksowy wgląd w informacje pomaga działowi IT Cisco w zrozumieniu przyczyn, rozwiązywaniu 
i usuwaniu problemów związanych z aplikacjami i usługami. 

● Oprogramowanie Cisco Prime Service Catalog i Cisco Process Orchestrator: Pracownicy Cisco mają 
możliwość pobierania aplikacji mobilnych, takich jak Cisco Jabber czy Cisco WebEx ze sklepu Cisco 
eStore, czyli wewnątrzfirmowej platformy Cisco korzystającej z rozwiązań Cisco Prime Service Catalog 
i Cisco Process Orchestrator. Sklep eStore zapewnia automatyzację procesu udostępniania. Platforma ta 
przeprowadza weryfikacje wiarygodności, generuje potwierdzenia żądania, dostarcza usługę i zarządza jej 
cyklem życia. 

Zarządzanie żądaniami usługi 
Początkowo pracownicy Cisco korzystali z firmowej witryny w sieci intranet, z której mogli dodawać do sieci własne 
urządzenia. Teraz pracownicy przesyłają żądania dostarczenia usług mobilnych za pomocą społeczności Mobility 
dostępnej w rozwiązaniu WebEx Social, które zostało wyposażone w intuicyjny interfejs. Proces dostarczania 
przeprowadza wewnątrzfirmowy system EMAN używany przez dział IT, jednak sami pracownicy nie podejmują 
interakcji z oprogramowaniem. (Cisco planuje wycofać system EMAN). 

Jeżeli w przesłanym zgłoszeniu pracownik wybrał opcję pokrycia kosztów usług transmisji danych sieci 
komórkowej przez Cisco, jest ono przesyłane do wiceprezesa odpowiedniego oddziału do zatwierdzenia. Gdy 
pracownik decyduje się samodzielnie opłacić plan usługowy, sklep eStore przesyła do przełożonego danego 
pracownika wiadomość e-mail z informacją o dostarczeniu usługi. 

Zarządzanie konfiguracją 
Zarządzanie konfiguracją dotyczy zarówno urządzeń, jak i aplikacji. 

Za każdym razem, gdy dostawca urządzeń dokonuje modernizacji sprzętu lub aktualizacji programowania, dział IT 
Cisco weryfikuje dokonane zmiany w środowisku Cisco. Ma to na celu sprawdzenie, czy wprowadzone modyfikacje 
nie mają wpływu na poziom bezpieczeństwa i czy urządzenie nadal współpracuje z programami WebEx, Jabber 
i innymi aplikacjami mobilnymi. 

Okresowo Cisco również aktualizuje rozwiązanie WebEx Social, system EMAN, narzędzie MDM i sklep eStore, 
aby w pełni wykorzystać potencjał nowych urządzeń, systemów operacyjnych i aplikacji. Na przykład gdy we 
wrześniu 2013 r. firma Apple udostępniła na rynku system iOS 7, konieczne było zaktualizowanie przez Cisco 
bram aplikacji Cisco AnyConnect i oprogramowania klienckiego. Co miesiąc Cisco dodaje nowe aplikacje do 
sklepu eStore, upewniając się najpierw, że oferują one wysoki poziom bezpieczeństwa oraz dobrą jakość obsługi. 
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Zarządzanie potencjałem 
Cisco zbiera szczegółowe informacje o programie od 2009 roku. Rozwiązanie Cisco ASA dostarcza informacji 
o liczbie użytkowników aplikacji AnyConnect. Raporty przesyłane przez mechanizm Cisco ISE zapewniają dane 
o użytkowaniu urządzeń, takie jak np. typ nawiązującego połączenie użytkownika i rodzaj użytego w tym celu 
sprzętu. Informacje te pomagają w trafnym prognozowaniu popytu, dzięki czemu Cisco może dokonać właściwego 
skalowania architektury i zdecydować, które urządzenia będą obsługiwane. Na przykład pozyskane odpowiednio 
wcześnie informacje wskazywały spadek popularności urządzeń z systemem Symbian, dlatego dział IT Cisco nie 
tworzył wersji oprogramowania klienckiego dla urządzeń mobilnych z tym systemem. 

Zarządzanie dostawcami 
Działy IT oraz Global Procurement zajmują się negocjowaniem miesięcznych stawek w planach opłat dostawców 
usług. Utworzony przez te dwie grupy zespół monitoruje ceny, aby upewnić się, że stawki rabatowe za korzystanie 
z technologii głosowych i transmisję danych są obniżane w tym samym tempie co stawki w planach świadczenia 
konsumentom usług mobilnych. Cisco regularnie ponownie negocjuje umowy z dostawcami w celu uzyskania 
zniżek na urządzenia zakupowane przez pracowników. 

Zagadnienia dotyczące infrastruktury IT 
Program Any Device pozwolił na zwolnienie działu IT z obowiązku zarządzania urządzeniami mobilnymi, jednak 
dział nadal zajmuje się następującymi kwestiami: 

● Plany usług transmisji danych sieci komórkowej opłacane przez Cisco: We współpracy z działem Cisco 
Global Procurement, dział IT Cisco zarządza około 35 000 klientów korzystającymi z usług ponad 100 
operatorów z całego świata. Przepustowość do obsługi technologii wideo na urządzeniach mobilnych: 
Przepustowość w studiach telewizyjnych Cisco, w których pracownicy mają w zwyczaju nawiązywać 
połączenia za pomocą wielu urządzeń, już została zwiększona. Cisco przewiduje jeszcze większy wzrost 
zapotrzebowania na przepustowość do obsługi technologii wideo po udostępnieniu w sklepie eStore 
aplikacji wideo, które zapewnią pracownikom możliwość brania udziału w firmowych spotkaniach w sposób 
bardziej przekonująco symulujący osobisty udział. 

● Zasięg sieci bezprzewodowych: Zespół ds. sieci monitoruje liczbę urządzeń bezprzewodowych używanych 
przez każdego pracownika. Pomaga to Cisco w procesie skalowania sieci mającym na celu zapewnienie 
użytkownikom wysokiej jakości obsługi. 

● Zarządzanie przestrzeniami adresów IP. 

Zarządzanie licencjami na oprogramowanie 
Większość aplikacji mobilnych dostępnych w sklepie eStore jest darmowa, dzięki czemu dział IT Cisco nie musi 
zarządzać licencjami na oprogramowanie. Jego zadaniem jest jednak zarządzanie kontami w chmurze każdego 
z pracowników. Gdy do Cisco dołącza nowy pracownik, dla tej osoby automatycznie konfigurowane są wszystkie 
usługi w chmurze. Obejmują one m.in. konto pocztowe, dostęp do sieci VPN oraz aplikacje WebEx i Jabber. 
W sytuacji, gdy pracownik odchodzi z Cisco, skonfigurowane konta zostają automatycznie usunięte. 

Zarządzanie okresem eksploatacji 
Śledzenie treści publikowanych w mediach społecznościowych i innych źródłach informacji pomaga Cisco 
uzyskiwaniu informacji o udoskonaleniach sprzętu i aktualizacjach oprogramowania na bieżąco (rys. 6). Na 
przykład Cisco uzyskało informacje o systemie iOS 8 na kilka miesięcy przed premierą, co pozwoliło nam 
rozpocząć korzystanie z wersji beta tego oprogramowania w dniu jej udostępnienia. Dział IT Cisco rozpoczął 
testowanie tego oprogramowania pod kątem współpracy z aplikacjami mobilnymi Cisco oraz dyskusję 
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o niedziałających funkcjach, używając do komunikacji rozwiązania WebEx Social. W dniu oficjalnej premiery 
uruchomiony przez Cisco live blog pozwolił na interaktywne dzielenie się w czasie rzeczywistym aktualizacjami 
Cisco i opiniami użytkowników. 

Rysunek 6.   Zarządzanie okresem eksploatacji 

 

Zarządzanie usługami 
Każdego miesiąca Cisco przygotowuje pakiet parametrów zawierających informacje, takie jak tempo przyjmowania 
nowych urządzeń i oprogramowania, zgłoszenia do działu pomocy technicznej, wyniki satysfakcji użytkowników, 
koszt na użytkownika, opłaty należne dostawcom usług oraz liczbę urządzeń zapewniających pełne 
bezpieczeństwo. Informacje te pomagają Cisco w podjęciu decyzji o dostosowaniu rozmiaru sieci i w wyborze 
aplikacji, które zostaną udostępnione w sklepie eStore. Dane te są publikowane w witrynie społeczności WebEx 
Social, do której dostęp mają pracownicy firmy, ponieważ są one użyteczne również dla innych zespołów 
pracujących w Cisco. Na przykład krzywe akceptacji są przydatne dla inżynierów, którzy podejmują decyzje 
w zakresie strategii produktowej. 

Cisco stale monitoruje społeczność Mobility dostępną w rozwiązaniu WebEx Social, dzięki czemu uzyskuje 
informacje o napotykanych problemach oraz zbiera sugestie użytkowników. Ścisła współpraca z zespołem ds. 
aplikacji WebEx pozwala zespołowi ds. IT Cisco zagwarantować użytkownikom smartfonów i tabletów co najmniej 
taki sam poziom łatwości obsługi, do jakiego przyzwyczaili się pracując za pomocą laptopów. 

Serwis i wsparcie techniczne 
Obsługa zgłoszeń do działu pomocy technicznej 
Mimo iż w latach 2011–2013 liczba użytkowników zwiększyła się o 82%, liczba zgłoszeń do działu pomocy 
technicznej spadła w tym okresie o 33%. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest możliwość uzyskiwania wsparcia 
przez pracowników za pośrednictwem społeczności Mobilność dostępnej w rozwiązaniu WebEx Social. Oferowane 
wsparcie obejmuje zawartość umożliwiającą samodzielny wybór optymalnego rozwiązania w zakresie 
następujących kwestii: 

● Wybór odpowiedniego urządzenia i planu usługowego 

● Uzyskiwanie zatwierdzenia od przełożonych 

● Rezerwacja nowych usług i ich instalacja 

● Korzystanie z usług za pomocą wielu urządzeń 
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● Postępowanie w przypadku awarii i rozwiązywanie typowych problemów 

● Postępowanie w przypadku poniesienia niespodziewanych kosztów (dotyczy szczególnie podróży) 

● Postępowanie w przypadku zgubienia lub kradzieży telefonu 

● Wymiana telefonu na nowszy model 

Pracownicy, którzy nie znajdą odpowiedzi na pytania w zawartości społeczności WebEx Social, mogą opublikować 
wpis lub przesłać wiadomość e-mail za pomocą jednej z list mailingowych. Zarządzaniem i moderowaniem 
odpowiedzi oraz publikowaniem nowej zawartości we wszystkich tych kanałach zajmuje się około sześciu 
członków zespołu ds. IT Cisco. Cisco zachęca użytkowników do wnoszenia własnego wkładu w społeczność. 

Pracownicy mają również możliwość telefonicznego kontaktowania się z Cisco Global Technical Response Center 
(wewnątrzfirmowym działem pomocy technicznej) w celu rozwiązania problemów wymagających nagłej interwencji 
lub wysoce specjalistycznej wiedzy o urządzeniach. Cisco zachęca jednak do wyszukiwania rozwiązań problemów 
we własnym zakresie. To rozwiązanie preferowane przez większość użytkowników ze względu na szybkie 
uzyskiwanie odpowiedzi. Argumentem przemawiającym za tego typu modelem jest wzrost satysfakcji pracowników 
o 28% od czasu utworzenia przez Cisco społeczności WebEx Social. 

Zespół wsparcia 
Niewielki zespół weryfikuje, czy urządzenia są w stanie nawiązać połączenie z siecią, zapewniają wysoki poziom 
bezpieczeństwa i gwarantują dostęp do najważniejszych zasobów. Dodatkowo co najmniej dwóch pracowników 
udziela wsparcia dotyczącego każdej aplikacji dostępnej w sklepie eStore. Menedżer ds. usług ściśle współpracuje 
z zespołami pracującymi w ramach Global Technical Response Center, Cisco Employee Connection, Global 
Business Services i Global Information Services. 

Finansowanie 
Jednym z celów programu Any Device jest jego działanie jako samofinansującego się przedsiębiorstwa 
pozyskującego środki na drodze finansowania korporacyjnego i przekazywania należnych opłat jednostkom 
biznesowym. 

Finansowanie początkowe 
Oprócz zwiększenia przepustowości, o którym wspomniano już wcześniej, program nie wymaga zakupu nowej 
infrastruktury, ponieważ korzysta z istniejącej architektury: sieciowej, centrum danych, do współpracy 
i zabezpieczeń. Jednak w Cisco podęto decyzję o zwiększeniu liczby punktów dostępu bezprzewodowego o 10%. 
Jedyną nową aplikacją jest oprogramowanie MDM innego producenta. 

Opłaty naliczane przez operatorów stanowią 90% kosztów programu. Pozostałe 10% to koszty związane 
infrastrukturą bezpiecznych usług mobilnych i zarządzaniem nimi. Pomimo podłączenia do sieci dziesiątków 
tysięcy nowych urządzeń, obciążenie pracą zespołu IT zmniejszyło się. W 2013 r. liczba pracowników niezbędnych 
do zarządzania przez Cisco usługą produkcyjną spadła o 33% w porównaniu z rokiem 2009. 

Finansowanie bieżące 
Wydział zatrudniający pracownika uiszcza niewielką opłatę miesięczną pokrywającą koszty związane 
z opracowywaniem, utrzymywaniem i dostarczaniem usług Any Device. Pobieranie opłat od jednostek 
biznesowych umożliwiło Cisco właściwe skalowanie infrastruktury, w miarę jak liczba urządzeń wzrosła od 20 000 
do 66 000 w ciągu czterech lat. Opłaty są dostosowywane rocznie do rzeczywistych kosztów związanych 
z infrastrukturą oraz kosztów szacunkowych wynikających z konieczności zapewniania obsługi coraz większej 
liczbie użytkowników. 
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Parametry — krótki przegląd, 2011–2013 
Oszczędności: 

● Zmniejszenie wydatków na urządzenia 
o 500 000 USD rocznie dzięki zezwoleniu na 
korzystanie ze smartfonów i tabletów BYOD 

● Obniżenie o 30% rocznych płatności brutto 
należnych dostawcom usług przez weryfikację 
opłacanych przez firmę usług 

● Zmniejszenie o 40% liczby zgłoszeń do działu 
pomocy technicznej na użytkownika w ciągu 
dwóch lat dzięki wprowadzeniu możliwości 
korzystania z pomocy w mediach 
społecznościowych i w ramach społeczności 
WebEx Social 

Parametry usług: 
● Zwiększenie liczby obsługiwanych urządzeń 

o 82% i wykorzystania danych o 203% 
● Zwiększenie liczby obsługiwanych użytkowników 

o 28% przy jednoczesnym obniżeniu kosztu na 
użytkownika o 25% 

● Uzyskanie wyższego o 28% wyniku satysfakcji 
klienta 

 

W negocjacjach umów z Cisco wzięło udział ponad 100 operatorów sieci telekomunikacyjnych z całego świata. 
Pracownicy, którzy spełniają warunki niezbędne do korzystania dołączonego do smartfona z planu usługowego 
opłacanego przez Cisco, są uwzględniani w planie firmowym, jeśli jest on dostępny. Dostawca usług wystawia 
dokument zobowiązujący do zapłaty bezpośrednio dla Cisco. Menedżerowie otrzymują raporty zawierające bardzo 
wysokie należności za usługi dla każdego z pracowników. Ponieważ kierowane przez nich działy są zobowiązane 
do zapłaty części należnej kwoty, menedżerowie organizują spotkania z pracownikami w celu zasugerowania 
zmian w ich nawykach lub planach połączeń. 

Większość pracowników we własnym zakresie pokrywa koszty planu usługowego, planów rodzinnych, opłat za 
przedterminowe wypowiedzenie umowy, opłat za nadwyżkowe minuty połączeń lub transmisji danych sieci 
komórkowej, a także dodatkowych usług mobilnych. Wspomniane opcje nie są dozwolone w przypadku kont 
klientów operatorów telekomunikacyjnych opłacanych przez firmę. Cisco zapewnia pracownikom informacje na 
temat planów połączeń dla osób przebywających cały czas na terenie jednego kraju, a także dla tych, które 
w mniejszym lub większym stopniu korzystają z usług roamingu. 

Wyciągnięte wnioski i doświadczenie zdobyte przez Cisco 
Opracowanie i wdrożenie strategii w zakresie dowolności urządzenia stanowi dla każdej organizacji istotną zmianę. 
Jej wprowadzanie będzie przebiegać płynniej i przyniesie bardziej pozytywne rezultaty, jeśli opracowana zostanie 
spójna struktura zarządzająca. Stawiając kolejne kroki na drodze do realizacji koncepcji dowolności urządzenia, 
karda kierownicza oraz specjaliści ds. bezpieczeństwa IT z Cisco wiele się nauczyli. Poniżej przedstawiono część 
wyciągniętych wniosków i zdobytych doświadczeń. 

Wnioski biznesowe: 

● Realizacja koncepcji dowolności urządzenia wymaga współpracy wydziałów ds. urządzeń stacjonarnych, 
bezpieczeństwa, infrastruktury sieciowej i komunikacji. 

● Organizacje powinny wyznaczyć osobę na stanowisku 
kierowniczym odpowiedzialną za projekt, której 
zadaniem byłoby utworzenie interdyscyplinarnego 
zespołu i kierowanie nim, edukowanie kadry 
kierowniczej oraz składanie raportów dotyczących 
wyników i parametrów. 

● Decyzja o realizacji koncepcji dowolności urządzenia 
ma wpływ na całą organizację. Wszystkie 
zainteresowane podmioty muszą zdawać sobie sprawę 
z tego, jak kompleksowa praca jest wymagana do 
opracowania odpowiedniego zbioru zasad oraz 
z konsekwencji wprowadzenia tego typu strategii. 

● Nie wolno nie doceniać nakładu pracy wymaganego do 
segmentacji użytkowników i przeprowadzania analizy 
ich dotyczącej. Analiza ta powinna wskazywać 
użytkowników uprawnionych do korzystania z danego 
rodzaju usług, a jej przeprowadzenie powinno być 
pierwszym krokiem na drodze do realizacji idei 
dowolności urządzenia. 
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● Koszty należy kontrolować przez regularną weryfikację kwalifikacji do pokrywania kosztów planów 
usługowych przez pracodawcę oraz stałe korzystanie z opinii użytkowników i dostarczanie pracownikom 
wskazówek w zakresie zmniejszania kosztów usług roamingu, transmisji danych i połączeń nawiązywanych 
za pomocą telefonów komórkowych. 

● Konieczne jest stałe edukowanie pracowników, które pomoże w utrzymaniu optymalnego poziomu 
bezpieczeństwa urządzeń, za pośrednictwem forów, poradników dla użytkowników, najlepszych praktyk, 
filmów wideo i szkoleń. 

● Konieczne jest opracowanie zasad i procedur dotyczących usuwania informacji poufnych w momencie 
odejścia pracownika z firmy oraz wymaganie zaakceptowania tych procedur przez pracowników. 

● Ważne jest zachęcanie użytkowników do samodzielnego wyszukiwania rozwiązań i udzielania sobie 
wzajemnej pomocy oraz zapewnianie aktualnych, użytecznych i łatwych do odszukania zasobów pomocy. 

Wnioski techniczne: 

● Niezbędna jest edukacja pracowników na temat kart SIM (ang. Subscriber Identity Module) oraz 
niespodziewanych kosztów wynikających z zamiennego używania kart SIM w telefonach różnych 
producentów, a także opracowanie mechanizmów zapobiegających tego typu praktykom. 

● Konieczne jest upewnienie się, że przestrzeń adresów w bezprzewodowej sieci biurowej jest dostatecznie 
duża, aby zapewnić możliwość obsługi użytkowników, którzy coraz częściej korzystają z technologii 
mobilnych. W popularnych lokalizacjach warto dodać przestrzeń zasobów — adresów IP — w sieci 
bezprzewodowej. 

● Nowe aplikacje mobilne i portale samoobsługowe powinny być testowane przez pracowników pełniących 
różne funkcje w firmie. Najlepiej, aby zadanie to wykonywali nie tylko specjaliści ds. IT, a także osoby 
z różnych krajów. 

● W przypadku użytkowników typu gość w sieci bezprzewodowej należy zadbać o wielokanałową 
komunikację, z której będą mogli korzystać użytkownicy końcowi i zespół ds. pomocy technicznej. 

● Ograniczone wdrożenia mające na celu sprawdzenie kompatybilności należy realizować etapami. Warto 
zapewniać praktyczne szkolenia, które zwiększą płynności wprowadzenia do użytku i zapewniania wsparcia 
na skalę globalną. 

● Jeśli to możliwe, należy korzystać z globalnych zasobów inżynieryjnych i materiałów pomocy, które 
umożliwiają optymalizacje kosztów i jakości usług. 

● Należy na bieżąco śledzić trendy branżowe, technologiczne i te dotyczące standardów, aby stale 
gwarantować kompatybilność, wsparcie i rozwój. 

Pierwsze kroki na drodze do dowolności urządzenia 
Gdy w Cisco zapadła decyzja o realizacji koncepcji dowolności urządzenia, zidentyfikowaliśmy 13 najważniejszych 
obszarów biznesowych, na które wpływa ta nowa idea. Te najważniejsze obszary wyszczególniono w tab. 1. 
Zamieszczono w niej także listę pytań, które pomogły Cisco — i które pomogą również Tobie po podjęciu decyzji 
o obraniu tego samego kierunku — zidentyfikować potencjalne problemy i uniknąć ich, a także określić najlepszy 
sposób na radzenie sobie z napotykanymi trudnościami. W miarę realizacji omawianej koncepcji zastanów się nad 
tymi pytaniami i udziel na nie naprawdę szczerej odpowiedzi. 
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Tabela 1. Droga do dowolności urządzenia: Pytania, na które należy odpowiedzieć 

Obszar biznesowy Decyzje biznesowe do podjęcia 

Planowanie w zakresie 
ciągłości biznesowej 
i przywracania po awarii 

● Czy w kontekście planowania ciągłości biznesowej urządzeniom nie będącym własnością firmy powinien 
być udzielany dostęp? 

● Czy istnieje potrzeba posiadania możliwości zdalnego usuwania zawartości urządzeń końcowych 
uzyskujących dostęp do sieci w przypadku zgubienia lub kradzieży? 

Zarządzanie hostem 
(instalacja łatek) 

● Czy urządzenia nie będące własnością firmy będą mogły korzystać ze strumieni przesyłu danych 
zarządzanych przez hosta? 

Zarządzanie konfiguracją 
urządzeń klienckich 
i weryfikacja poziomu 
bezpieczeństwa urządzeń 

● Jak weryfikowana będzie zgodność urządzeń z zasadami bezpieczeństwa i zapewniana aktualność 
oprogramowania i sprzętu? 

Strategie w zakresie zdalnego 
dostępu 

● Kto będzie mógł korzystać z określonych usług oraz platform i jakich urządzeń będzie mógł w tym celu 
używać? 

● Czy pracownicy tymczasowi powinni mieć takie same możliwości w zakresie korzystania z urządzeń 
końcowych, aplikacji i danych jak osoby zatrudnione na stałe? 

Licencjonowanie 
oprogramowania 

● Czy należy zmienić przyjęte zasady, tak aby umożliwić instalację oprogramowania z licencją firmową na 
urządzeniach nie będących własnością firmy? 

● Czy w umowach licencyjnych oprogramowania uwzględniono przypadki korzystania z danego 
oprogramowania za pomocą wielu urządzeń? 

Wymagania w zakresie 
szyfrowania 

● Czy urządzenie nie będące własnością firmy powinny być zgodne z obowiązującymi wymaganiami 
dotyczącymi szyfrowania dysku? 

Uwierzytelnienie i autoryzacja ● Czy będzie wymagane lub możliwe uwzględnianie urządzeń nie będących własnością firmy w istniejących 
modelach opartych na usłudze Microsoft Active Directory? 

Zarządzanie zgodnością 
z przepisami 

● Jakie zasady dotyczące korzystania z urządzeń nie będących własnością firmy w sytuacjach 
wymagających restrykcyjnej zgodności z przyjętymi wymaganiami lub stwarzających duże ryzyko 
naruszenia bezpieczeństwa przyjmie organizacja? 

Zarządzanie incydentami 
i prowadzenie postępowania 

● Jakie zasady dotyczące zarządzania incydentami związanymi z urządzeniami nie będącymi własnością 
firmy i prowadzenia postępowania w ich zakresie zostaną przewidziane w polityce bezpieczeństwa 
i zachowania poufności IT? 

● Jak zespół ds. zarządzania incydentami będzie uzyskiwać niezbędne do przeprowadzenia stosowanego 
postępowania informacje? 

Współdziałanie aplikacji ● Jak organizacja będzie przeprowadzać testy współdziałania aplikacji na urządzeniach nie będących 
własnością firmy? 

Zarządzanie zasobami ● Czy konieczna jest zmiana sposobu identyfikacji przez organizację należących do niej urządzeń, tak aby 
mogła również określić które urządzenia nie są jej własnością? 

Wsparcie ● Jakie zasady w zakresie zapewniania wsparcia dla urządzeń nie będących własnością firmy przyjmie 
organizacja? 

Usługi prawne ● Czy obowiązujące przepisy narzucają wprowadzenie określonych zmian i zasad? 
● Czy firmowe umowy licencyjne użytkownika oprogramowania (EULA) są aktualizowane zgodnie z tymi 

przepisami? 

Więcej informacji 
W Cisco przebyliśmy już sporą część drogi do utworzenia środowiska zapewniającego dowolność usług, 
urządzenia i lokalizacji, które zapewniałoby swobodę wyboru pracownikom. Nadal będziemy dzielić się naszymi 
doświadczeniami, aby pomóc kierownikom ds. informacji i bezpieczeństwa, firmowym zespołom ds. IT oraz 
architektom ds. bezpieczeństwa informacji w ominięciu problemów, które mogą napotkać. Wiedza i metodologia 
wykorzystana przez Cisco w celu przekształcenia firmy i środowiska IT w myśl idei dowolności urządzenia 
i szerszych koncepcji może posłużyć także innym organizacjom, zarówno dużym, jak i małym. 

Konsultacja z przedstawicielem Cisco pozwoli uzyskać informacje na temat opracowania strategii obejmującej 
firmę, dział IT i infrastrukturę zabezpieczeń, która przygotuje przedsiębiorstwo na wprowadzenie architektury Any 
Device. 
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Więcej informacji na temat rozwiązań zabezpieczających Cisco umożliwiających rozpoczęcie realizacji idei 
dowolności urządzenia można znaleźć na stronie: http://www.cisco.com/go/security. 
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