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10 เหตุผลในการเลือกสวิตช์ของ Cisco 

10 เหตุผลหลัก

1.  ผ้้นำาในตลาด 
Cisco ผ้้นำาในตลาดด้านสวิตช์ ตามที่ IDC ได้ระบุไว้ Cisco มีส่วนแบ่งทางการตลาด
อุตสาหกรรมสวิตช์ในเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น 56% ตลอด 4 ไตรมาสที่ผ่านมา 

2.  ผ้้นำาด้านเทคโนโลยี 
Cisco เป็นผ้้นำาด้าน Gartner Magic Quadrant สำาหรับการเข้าถึงโครงสร้างพืน้ฐาน
ด้วยการเชื่อมต่อ LAN แบบมีสายและไร้สาย ทัง้ในด้านวิสัยทัศน์ที่สมบ้รณ์แบบ
และประสิทธิภาพการใช้งาน 

3.  สถิติที่ผ้้ใช้ยืนยัน 
Cisco เป็นผ้้บุกเบิกการสวิตช์และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สวิตช์ใหม่ๆ มากว่า 2 
ทศวรรษแล้ว มาตรฐาน IEEE สำาหรับการสวิตช์ในปัจจุบันเริ่มต้นขึน้ที่ Cisco 

4.  ไว้วางใจได้ 
สวิตช์ของ Cisco มาพร้อมกับคุณลักษณะเพียบพร้อมและคงทนทัง้ฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มเวลาใช้งาน เรายังพร้อมให้บริการการแก้ไขปัญหาจากระยะไกล
ที่ชาญฉลาดเพื่อป้องกันไฟดับ 

5.  พร้อมให้บริการธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMB) 
Cisco® START มีชุดโซล้ชันที่ง่าย ปลอดภัย และชาญฉลาดสำาหรับ SMB โดยสร้าง
และปรับราคาให้เข้ากับการสร้างเครือข่ายให้พร้อมใช้งานแบบดิจิทัล 

6.  เรียบง่าย 
สวิตช์ของ Cisco สามารถใช้งานและจัดการได้ง่าย สวิตช์ของเรารองรับการลง
ระบบแบบ Zero-touch และการจัดการเครือข่ายที่มีพืน้ฐาน GUI พร้อมแดชบอร์ด
การตรวจสอบที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ คุณจึงสามารถจัดการเครือข่ายและกำาหนด
ค่าสวิตช์ต่างๆ ได้พร้อมกันในที่เดียว 

7.  ปลอดภัย 
เครือข่ายที่มองเห็นทุกการเคลื่อนไหว สวิตช์ของ Cisco มีคุณลักษณะด้านความ
ปลอดภัยเพื่อใช้ในการควบคุมผ้้ใช้เครือข่าย ตรวจสอบการโจมตีเครือข่ายเมื่อเกิด
ขึน้3 และเสริมนโยบายความปลอดภัยทางเครือข่าย4 นอกจากนี ้เรายังมีการป้องกัน
อันตราย และรองรับการแบ่งส่วนเครือข่ายเพื่อลดการโจมตีที่พืน้ผิวอีกด้วย 

8.  ชาญฉลาด 
สวิตช์ของ Cisco ออกแบบมาเพื่อให้เพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์การใช ้
แอปพลิเคชัน เรามีการรับร้้สถานะ การควบคุม และการจัดการการรับส่งข้อม้ลที่ 
ชาญฉลาด เพื่อช่วยให้ล้กค้ามุ่งเป้าไปที่การเข้าถึงการรับส่งข้อม้ลที่สำาคัญต่อ
ธุรกิจมากกว่าการรับส่งข้อม้ลทั่วไป สวิตช์ที่เหนือกว่าของเรายังมีความสามารถ
ในการทำาให้เครือข่ายวิดีโอและเสียงเป็นร้ปแบบดิจิทัลและปรับปรุงคุณภาพของ
ประสบการณ์การใช้งาน6 

9.  สร้างขึน้เพื่อรองรับการใช้งานในอนาคต 
สวิตช์ของ Cisco มาพร้อมกับพลังที่เหนือกว่าด้วย Ethernet และการจัดการ การ
ประหยัดพลังงาน ล้กค้าสามารถเสริมพลังให้กับ IP ของโทรศัพท์และ 
แอ็กเซสพอยท์แบบไร้สายได้ด้วยสวิตช์ เพื่อให้เดินสายได้ง่ายขึน้และประหยัด
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน เรายังมีรุ่นที่ทำางานแบบไม่มีพัดลมและเสียงรบกวนที่เพิ่ม
ประสิทธิภาพสำาหรับการใช้งานในพืน้ที่ทำางานแบบเปิด7

10.  โซล้ชันแบบครบวงจร 
Cisco มีผลงานที่ครอบคลุมรอบด้านธุรกิจเครือข่ายเพื่อช่วย เชื่อมต่อ  
ประสานงาน คำานวณ และปกป้องธุรกิจของล้กค้า 

1ผลกระทบทางธุรกิจของสวิตซ์ Cisco Catalyst Access โดยสถาบันวิจัย Forrester
2คำาแนะนำาด้านการประหยัดพลังงานสำาหรับสวิตช์ Meraki
3เครือข่ายที่เป็นดั่งเซ็นเซอร์ (NaaS): รองรับในสวิตช์ซีรีส์ Cisco Catalyst® 3650 และ 2960-X
4เครือข่ายที่เป็นดั่งตัวเสริมพลัง (NaaE): รองรับในซีรีส์ Catalyst 3650

ผลประโยชน์ที่ล้กค้าจะได้รับ

•  จากการเลือกใช้และทดสอบโดยล้กค้าจำานวนมาก 
พบว่าใช้งานได้จริง 

•  พร้อมสำาหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
•  ความคุ้มค่าต่อการลงทุน

•  เทคโนโลยีที่ดีที่สุดในปัจจุบัน

•  การดำาเนินธุรกิจที่ราบรื่น 
•  เพิ่มประสิทธิภาพการทำางานทาง IT

•  สร้างขึน้เพื่อรองรับ SMB

•  ลดการใช้กำาลังคนในการกำาหนดค่าและ
ทดสอบสวิตช์ได้ส้งสุด 75%1 

•  ประหยัดต้นทุนเฉลี่ยได้ส้งสุด 60% ถึง 80% 
พร้อมการทำางานแบบ Zero-touch2 

•  เพิ่มประสิทธิภาพการทำางาน 
•  พัฒนาประสบการณ์การใช้งานของล้กค้า 
•  เพิ่มรายได้ 

•  ตรวจจับอันตรายได้รวดเร็วยิ่งขึน้ถึง 400 เท่า 
ตัง้แต่ 100 วันขึน้ไปถึง 6 ชั่วโมง5 

•  จำากัดพืน้ที่ที่มีอันตรายได้อย่างรวดเร็ว และคืน
ต้นทุนได้ถึง 140%1 

•  ลดทรัพยากรและเวลาที่ใช้รวบรวมโซล้ชันจากผ้้
จำาหน่าย 

•  ช่วยให้งาน IT ง่ายยิ่งขึน้ 
•  ปรับปรุงการทำางานร่วมกัน 
•  ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน 60%2 

5รายงานความปลอดภัยทางไซเบอร์ปี 2017 ของ Cisco 
6การบริดจ์วิดีโอเสียง (AVB): รองรับในซีรีส์ Catalyst 3650 
7รองรับในซีรีส์ Catalyst 2960-L 

http://www.cisco.com/c/m/en_us/offers/nb01/gartner-magic-quadrant/index.html?keycode=001344736
mailto:http://www.cisco.com/c/m/en_us/offers/nb01/gartner-magic-quadrant/index.html%3Fkeycode%3D001344736?subject=
mailto:http://www.cisco.com/c/m/en_us/offers/nb01/gartner-magic-quadrant/index.html%3Fkeycode%3D001344736?subject=
www.cisco.com/th/ciscostart
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ระดับธุรกิจ 

•  สวิตช์แบบ
ไม่มีการ
จัดการ 

•  Play-and 
-play 

•  สวิตช์การ
จัดการขัน้
พืน้ฐาน 

•  การใช้งานที่
ง่ายดาย

ซีรีส์ 95/110 
ที่ไม่มีการ
จัดการ 

220/250 
Series Smart/ 

Smart Plus 

การจัดการผ่านคลาวด์ 
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•  การเข้าถึง L2 
ระดับเบือ้งต้น 

•  อัปลิงก์ 1G SFP 
•  แนะนำาสำาหรับการ
ลงระบบแบบย่อย 

Cisco Meraki 
MS 220 

Cisco Meraki 
MS 225 

•  คุณลักษณะ
ทางเครือข่าย
ชัน้ส้ง 

•  การจัดการ
แบบครบ
วงจร 

คุณสมบัติ 

ซีรีส์ 350 
ที่มีการ
จัดการ 

•  การเข้าถึง L2 
•  อัปลิงก์ 10G SFP+ 
•  การสแต็กทาง
กายภาพ 80G 

•  แนะนำาสำาหรับการ
ลงระบบแบบย่อย 

Cisco Meraki 
MS 250 

•  Ethernet 10 
กิกะบิต 

•  การสแต็ก 

ซีรีส์ 
350X/550X 

Stacking 
รา

ค
า 

•  การเข้าถึง L3 
•  อัปลิงก์ 10G SFP+ 
•  การสแต็กทาง
กายภาพ 80G 

•  แนะนำาสำาหรับ
การลงระบบ
ทั่วไป 

คุณสมบัติ 

ระดับองค์กร 

•  L2 แบบแยกขาย 
•  อัปลิงก์ 1G SFP 
•  การทำางานแบบ
ไร้เสียงและ
พัดลม 

•  LAN Lite IOS

ซีรีส์ Catalyst 
2960-L 

ซีรีส์ Catalyst 
2960-X 

ซีรีส์ Catalyst 
3650/3850 

•  การเข้าถึง L2/L3 
•  การสแต็ก 80G 
•  อัปลิงก์ 10G 
SFP+ 

•  NaaS พร้อม C1 
Foundation Lite 

•  LAN Lite, LAN 
Base, IP Lite IOS 

คุณสมบัติ 

•  การเข้าถึง L3 
•  อัปลิงก์ 10G SFP+ 
•  การสแต็กทาง
กายภาพ 160Gbps 

•  แนะนำาสำาหรับ
สภาพแวดล้อมที่ไม่
ปลอดภัย 

Cisco Meraki 
MS 350 

•  ตัวควบคุมแบบไร้
สายที่รวมอย่้แล้ว 

•  การเข้าถึง L2/L3 
•  Cisco Stackwise 
160Gbps/480Gbps 

•  อัปลิงก์ 10G/40G 
SFP+ 

•  มัลติกิกะบิต 
•  NaaS/NaaE 
•  LAN Base, IP Base, 
IP Services IOS 

•  การรวบรวมไฟเบอร์ 
10G 

•  อัปลิงก์ 40G QSFP+ 
•  การสแต็กที่ยืดหยุ่น 

Cisco Meraki 
MS 425 

สำาหรับข้อม้ลเพิ่มเติม โปรดไปที่ 
Cisco START: www.cisco.com/th/ciscostart 
แคตตาล็อก Cisco START: http://www.cisco.com/c/dam/m/en_sg/cisco-start/assets/pdfs/Cisco-Start-Catalog-1612AP-LDSL-1211.pdf 
สวิตช์ของ Cisco: http://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/index.html 

ติดต่อสายช่วยเหลือ Cisco START ทาง csg-th@cisco.com หรือโทรติดต่อฟรีที่ 6622637016 เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม 

ตำาแหน่งสถิติของสวิตช์ Cisco START 
ไม่ว่าล้กค้าของคุณจะต้องการใช้งานแบบมีสายหรือไร้สาย จัดการบนคลาวด์ หรือโซล้ชันแบบอื่นๆ Cisco มีสวิตช์ที่พร้อมตอบสนองต่อความ
ต้องการทางธุรกิจเสมอ สำาหรับบริษัทที่มีพนักงาน IT และไซต์ที่มีการเผยแพร่ และพร้อมสำาหรับ IT ที่จัดการบนคลาวด์ด้วย Cisco Meraki สำาหรับ
บริษัทที่ต้องการการปรับเปลี่ยน คุณลักษณะเพิ่มเติม และโซล้ชันระดับองค์กร ด้วยสวิตช์ Cisco Catalyst® สำาหรับบริษัทที่ต้องการสวิตช์ระดับ
ธุรกิจที่จัดการได้ตามต้องการ ซึ่งสร้างขึน้และปรับราคาให้เข้ากับเครือข่ายขนาดเล็กด้วย สวิตช์ Cisco ซีรีส์ 95-500 
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