Data Center Automatizado
A Transformação Digital começa com o
Cisco ASAP Data Center.
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Cisco ASAP Data Center
O Cisco ASAP Data Center permite à TI resolver os
principais desafios das empresas a partir de uma
abordagem consistente, que ajuda as organizações a
sustentarem ambientes tecnológicos híbridos,
utilizando como base tecnologias de rede, segurança,
infraestrutura convergente e soluções definidas por
software líderes de mercado.
Cisco Tetration Analytics permite que
você monitore e analise todos os fluxos e
eventos que passam por sua rede,
fornecendo toda informação necessária
para melhorar o desempenho de sua TI.
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Simplifique operações e acelere a
disponibilização de recursos
tecnológicos com os sistemas
computacionais integrados e
hiperconvergentes Cisco, obtendo a
agilidade da nuvem em seu data center.
Automatize as tarefas de TI com o Cisco
ACI (Application Centric Infrastructure) e
com o Cisco CloudCenter a fim de
acelerar suas aplicações através de uma
política consistente de TI híbrida.
Com a abordagem de segurança
completa e compreensiva da Cisco sua
empresa poderá proteger aplicações,
dados, recursos e usuários contra
ameaças de forma mais efetiva e
automatizada através de toda
infraestrutura de TI.
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Para saber mais, visite
www.cisco.com/go/asap
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