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O Problema
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Gastos em operação de rede, mão de obra e ferramentas

Suporte a Software
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Stealthwatch
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(Assinatura)
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Suporte a Software
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Alto Custo de 
Manutenção

Alta Demanda de 
Tempo

Por que as empresas 
estão gastando tanto?

das alterações na rede são feitas manualmente

das violações de políticas são fruto de erro humano

do OPEX gasto em mudanças e solução de 
problemas

95%

70%

75%

E se sua rede pudesse...
 Dar visibilidade a padrões de tráfego e ameaças?

 Traduzir Objetivos de Negócio em Políticas de Rede? 

 Aplicar machine learning em escala para oferecer  
 inteligência crescente?

Redes tradicionais não conseguem 
acompanhar a complexidade crescente 

das demandas de rede atuais.
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Assinatura de Cisco ONE Para Switching:
www.cisco.com.br/onedna

Software por 
assinatura 

desenhado para 
simplificar sua rede

Segmentação difícil

Configuração complexa

Política 
inconsistente

(ETA)

Simplicidade
• Produtos/serviços em uma única 

oferta
• Acesse, compre e implemente com 

facilidade

Melhor no Conjunto 
• Custos iniciais menores 

e custo de propriedade 
reduzido durante o ciclo de 
vida do software

Acesso a Inovações
• Upgrades de software e novos 

recursos a custo zero

Rede Mais Inteligente
• Tenha recursos de DNA 

dentro de uma rede que 
se adapta, se protege, e 
aprende sozinha

Assinatura de Software
• Maior previsibilidade de 

investimento
• Termos de assinatura de 3, 5 

ou 7 anos

Proteção do Investmento 
• Upgrades to plataformas mais 

atuais ao creditar sua assinatura 
atual

anuais

Disponível em assinaturas de 3/5/7 anos.

Disponível em assinaturas de 3/5/7 anos.

O que você ganha?
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