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poprzez wykorzystanie danych analitycznych do odkrycia nowych  
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Świat zmienia się bardzo szybko. Liderzy 
biznesowi wiedzą, że ich konkurencyjność 
zależy od umiejętności wykorzystania nowych 
szans sprzedaży. Na naszych oczach tworzy 
się świat, w którym Internet rzeczy, chmura, 
dane Big Data i urządzenia mobilne stanowią 
podstawę rozwoju gospodarki nowego typu. 
Niestety często zdarza się, iż innowacje  
w biznesie są hamowane przez starzejące się 
infrastruktury IT, które nie dotrzymują tempa 
zmianom zachodzącym w świecie cyfrowym. 

Uważamy, że sieć powinna stanowić 
centrum Twojej kreatywności, ewoluując 
wraz z organizacją w celu wspierania Twoich 
inicjatyw i zwiększenia konkurencyjności. 
Dlatego wprowadziliśmy rozwiązanie Cisco 
Digital Network Architecture. Jest to otwarta 
i elastyczna architektura, która pozwala 
wprowadzać innowacje zarówno w centrum 
sieci, jak i na jej obrzeżach.

Wykorzystaj 
innowacje 
w swojej działalności 
biznesowej

Poznaj swoją sieć

Otwarta i elastyczna architektura.

Obecnie klienci dysponują ogromnymi 
możliwościami wpływania na rynek. 
Liderzy branżowi wiedzą, że jakość usług 
oferowanych klientom przekłada się na wyniki 
biznesowe. W tej sytuacji dostarczanie „dość 
dobrych” rozwiązań już nie wystarcza. 

Dzięki firmie Cisco będziesz nareszcie w stanie 
wykorzystać dane analityczne zgromadzone  
na obrzeżach sieci do stymulowania innowacji  
i dostarczania wyjątkowych usług użytkownikom. 
Dzięki rozwiązaniu Cisco® Connected Mobile 
Experiences (CMX) oraz technologii Cisco 
WLAN możesz uzyskać realistyczny podgląd 
działań użytkowników, urządzeń i aplikacji  
w swojej sieci z dokładnością nawet do jednego 
metra. Zapewniamy również oparte na lokalizacji 
dane o niezrównanej szczegółowości w celu 
ułatwienia zrozumienia, jak użytkownicy wchodzą 
w kontakt z otoczeniem, co z kolei umożliwia 
podejmowanie lepszych decyzji biznesowych.
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„ Do 2016 roku 89% przedsiębiorstw 
będzie konkurować głównie 
w oparciu o jakość usług 
oferowanych klientom”. 
Jake Sorofman i Laura McLellan, firma Gartner 

Cisco CMX

Meraki® Location Analytics

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz:

http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/connected-mobile-experiences/index.html
https://meraki.cisco.com/solutions/location-analytics


Udoskonalenie sieci  
i definiowanie przyszłości

Uwolnij swój potencjał w zakresie kreatywności 
dzięki wprowadzeniu Internetu rzeczy (IoT)  
i rozwiązań wykorzystujących urządzenia 
mobilne. Rozwiązania te pomogą wskazać 
nowe obszary innowacji w Twojej firmie. 
Wprowadzanie zmian wiąże się ze stawianiem 
czoła nowym wyzwaniom. Bez solidnej 
architektury sieciowej wspierającej coraz 
większą liczbę aplikacji, urządzeń mobilnych, 
usług i połączeń, przedsiębiorstwo nie będzie  
w stanie wykorzystać tych wszystkich możliwości.

Nasze rozwiązania gwarantują wysokiej jakości 
obsługę i oparte są na bezprzewodowych 
innowacjach, które wykraczają poza obecny 
standard. Przełączniki Cisco domyślnie 
obsługują tryb redundancji, a dostarczane 
przez nie zasilanie, punkty dostępu oraz 
kontrolery sieci bezprzewodowych umożliwiają 
natychmiastowe, inteligentne oferowanie 
alternatywnego dostępu do sieci użytkownikom 
i urządzeniom wówczas, gdy wystąpiły 
zakłócenia w obsłudze urządzenia sieciowego. 
Co więcej, dzięki technologii Cisco CleanAir® 
będziesz w stanie wykryć i wyeliminować 
problemy wywołane zakłóceniami częstotliwości 
radiowych natychmiast po ich wystąpieniu. 
Te innowacje pomagają wykorzystywać 
infrastrukturę w celu zapewnienia 
bezproblemowej obsługi aplikacji i współpracy.

Mamy zaszczyt współpracować z firmą 
Apple© w celu zapewnienia maksymalnie 
bezproblemowego działania sieci 
bezprzewodowej. Twoi użytkownicy będą 
teraz mogli korzystać z funkcji optymalizacji 
sieci Wi-Fi i nadawania priorytetów 
kluczowym aplikacjom biznesowym  
za pomocą urządzeń firmy Apple.

Apple i Cisco Cisco CleanAir

firm zgłasza problemy 
z zakłóceniami 

częstotliwości radiowych 
(RFI)

80%

2Aby dowiedzieć się więcej, zobacz:

Internet rzeczy wymaga 
wprowadzania innowacji

http://www.cisco.com/c/m/en_uk/solutions/strategic-partners/apple.html
http://www.cisco.com/c/en_uk/solutions/enterprise-networks/cleanair-technology/index.html


Odkrywanie 
innowacji dzięki IoT
Aby w pełni wykorzystać Internet rzeczy 
(IoT), sieć musi być przygotowana do 
obsługi nowych urządzeń, aplikacji i stale 
zmieniających się wymagań użytkowników. 

Nasze rozwiązania pomogą przygotować 
Twoją sieć do działania w świecie połączonych 
urządzeń. Dostarczamy sieci z wielopoziomową 
elastycznością, dzięki czemu zyskujesz 
pewność, że Twoja sieć będzie przygotowana 
na nowe wyzwania.

Firma ZK Research przewiduje, że liczba 
połączonych urządzeń końcowych 
gwałtownie wzrośnie do roku 2020.

Cisco StackPower® to innowacyjna funkcja 
sumująca całą dostępną moc w stosie 
przełączników i zarządzająca nią jako jedną 
wspólną pulą zasilania całego stosu. To 
rozwiązanie zapewnia lepsze zasilanie 
awaryjne oraz dystrybucję obciążenia  
w całym stosie, co umożliwia elastyczne 
wdrożenia rozwiązań z zakresu zasilania PoE.

Dodatkowo, nasze przełączniki Catalyst są 
wyposażone w zasilanie Universal Power Over 
Ethernet (UPOE®), które zapewnia dwukrotnie 
większą moc niż pozostałe rozwiązania 
dostępne na rynku. Ta innowacja otwiera 
drogę do nowych zastosowań przełączników 
Cisco dziś i w przyszłości. 

Innowacyjna funkcja sumująca 
całą dostępną moc w stosie 
przełączników

TechnologiaCisco 
StackPower Zachęcaj do innowacji przy 

użyciu narzędzia DevNet
Dawniej programiści zmagali się z problemem 
dostosowania oprogramowania do urządzeń 
sieciowych; sieć nie była programowalna i nie 
współpracowała należycie z oprogramowaniem. 
Jednak do stymulowania innowacji konieczne 
jest działanie w ramach sieci otwartej, która 
rozwija się wraz z przedsiębiorstwem. Dlatego 
też stworzyliśmy DevNet — nowe narzędzie 
dla programistów, który łączy niezależnych 
dostawców oprogramowania, klientów  
i naszych Partnerów w celu sprawnego  
i szybkiego tworzenia aplikacji obsługiwanych 
przez rozwiązania Cisco. Narzędzie DevNet 
upraszcza kodowanie dzięki dostarczaniu 
szerokiej gamy zasobów, między innymi 
interfejsów API platformy inżynieryjnej, 
zestawów do tworzenia oprogramowania 
(SDK), gotowych do użycia próbek kodu, 
„piaskownicy” dla programistów, wsparcia oraz 
dostępu do społeczności programistów. Koniec 
z ograniczaniem się do gotowych rozwiązań. 
Oprogramowanie DevNet zapewnia wszystkie 
niezbędne narzędzia ułatwiające programistom 
tworzenie innowacyjnych i spersonalizowanych 
aplikacji w celu budowania zautomatyzowanej, 
inteligentnej sieci.

3Cisco StackPower Universal Power over Ethernet DevNet

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz:

http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-3750-x-series-switches/white_paper_c11-578931.html
http://www.cisco.com/c/en_uk/products/switches/index.html
https://developer.cisco.com/site/devnet/home/index.gsp


Nigdy nie pozwól, aby infrastruktura IT  
hamowała Twoje wizje i innowacje
Już dziś przygotuj się na cyfryzację dzięki rozwiązaniu  

Cisco Digital Network Architecture.
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