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ประโยชนท์ีไ่ดร้บั 
• ใชง้านเครอืขา่ยไดอ้ยา่งรวดเร็ว  
• ใชง้านเครอืขา่ยไมซ่บัซอ้น 
• การใชง้านผา่นระบบอัตโนมัตชิว่ยประหยัด

คา่ใชจ้่ายไดถ้งึรอ้ยละ 79 
• ลดความเสีย่ง; ตรวจสอบและจํากัดภัยคกุคามได ้

ในเวลาเพยีงชั่วโมงแทนทีจ่ะเป็นวันหรอืเป็น
เดอืน 

• ผูใ้ชพ้งึพอใจขึน้ดว้ยการสง่มอบประสบการณ์
สว่นบคุคล 

• เพิม่ประสทิธภิาพของทรัพยากรผา่นภาพเสมอืน
และการวเิคราะหข์อ้มลูขนาดใหญ่ 

 

 

สถาปัตยกรรมเครอืขา่ยดจิติอล Cisco 
ปฏริปูเครอืขา่ยของคณุใหพ้รอ้มสําหรับยคุดจิติอล 
สถาปัตยกรรมเครอืขา่ยดจิติอล Cisco® เป็นสถาปัตยกรรมที่
ขับเคลือ่นดว้ยซอฟตแ์วรเ์ปิดและสามารถตอ่ขยายได ้ซึง่จะชว่ย
เรง่และลดความซบัซอ้นในการทํางานของเครอืขา่ยในองคก์ร
ของคณุ สถาปัตยกรรมทีส่ามารถโปรแกรมไดจ้ะชว่ยปลดปลอ่ย
เจา้หนา้ทีไ่อทขีองคณุจากการตอ้งตัง้คา่เครอืขา่ยซํ้า ๆ เพือ่ให ้
พวกเขาสามารถมุง่เนน้ไปทีก่ารสรา้งสรรคน์วัตกรรมทีจ่ะเปลีย่น
ธุรกจิของคณุใหด้ขีึน้ ชว่ยใหค้ณุมคีวามยดืหยุน่ในการเปิดใช ้
ฟังกช์นัเครอืขา่ยดว้ยเพยีงไมก่ีค่ลกิ และใหบ้รกิารลกูคา้ใน
รปูแบบใหมไ่ดอ้ย่างรวดเร็วเทา่ทีค่ณุคดิ ในขณะทีส่ามารถลด
คา่ใชจ้่ายและลดความเสีย่งของคณุได ้

มุง่ไปขา้งหนา้ ซึง่การเชือ่มตอ่ของเครอืขา่ยจะเป็นเรือ่งง่าย เชน่เดยีวกับเวลิดไ์วดเ์ว็บทีซ่อ่นความซบัซอ้นของอนิเทอรเ์น็ตและทํา
ใหม้ันใชง้านไดก้ับแทบทกุคน เครอืขา่ยขององคก์รจะขยับไปยังรปูแบบเปิดและสามารถตอ่ขยายได ้น่ันหมายความวา่คณุสามารถ
เปลีย่นสิง่รอบตัวใหร้วดเร็วขึน้ได ้สว่นประกอบของสถาปัตยกรรมจะใหข้อ้มลูเชงิลกึของเครอืขา่ย ความเป็นอัตโนมัต ิและการ
รักษาความปลอดภัยในขณะทีค่ณุใชง้านดว้ยความเร็วดจิติอล: 

● มาทําใหล้กูคา้มคีวามสขุกนัเถอะ 

● หยดุภัยคกุคามความปลอดภัยในแนวทางของพวกเขา  

● ชว่ยใหพ้นักงานทํางานไดด้ขีึน้  

● ตัง้สาขาใหมใ่นวันนีแ้ละเปิดไดใ้นวันพรุง่นี ้

● เปิดใชง้านเครอืขา่ยทีช่ว่ยใหท้ันกับความตอ้งการของธุรกจิดจิติอลยคุใหม ่

สถาปัตยกรรมเครอืขา่ยดจิติอล Cisco ชว่ยใหค้ณุสามารถทําเชน่นัน้ไดด้ว้ยระบบอัตโนมัตซิ ึง่ทํางานดว้ยคอนโทรลเลอรท์ีค่อย
วเิคราะหบ์รบิทตา่ง ๆ, ภาพเสมอืนฟังกช์นัเครอืขา่ย (NFV) และความสามารถในการปรับขยายระบบคลาวดไ์ดไ้มจํ่ากัด เราเตอร ์
สวทิชแ์ละระบบไรส้ายสว่นใหญข่อง Cisco ทีส่ง่ใหล้กูคา้ในปัจจุบัน สนับสนุนตอ่สถาปัตยกรรมนีแ้ลว้หรอืสามารถอัปเดตดว้ย
ซอฟตแ์วรไ์ด ้และดว้ยซอฟตแ์วร ์Cisco ONE™ คณุยังคงสามารถปกป้องการลงทนุและผลประโยชนข์องคณุจากนวัตกรรม
สถาปัตยกรรมใหมท่ีส่ามารถอัพเดตดว้ยซอฟตแ์วรไ์ด ้ 
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ความเป็นไปไดท้างดจิติอล 
เครอืขา่ยทีข่ับเคลือ่นดว้ยซอฟตแ์วรเ์ปิดจะชว่ยธุรกจิคณุไดอ้ยา่งไร มันจะใหข้อ้มลูเชงิลกึดว้ยเครอืขา่ย กระบวนการอัตโนมัต ิและ
ป้องกันภัยคกุคามตา่งๆ ยกตัวอยา่งเชน่ ในยคุดจิติอลทีค่ณุสามารถทําเหมอืงการวเิคราะหเ์ครอืขา่ยทีบ่อกตําแหน่งของผูใ้ชแ้ละ
พฤตกิรรมตา่งๆ การวเิคราะหส์ามารถบอกไดว้า่ลกูคา้เดนิผา่นรา้นคา้หรอืสถานทีข่องคณุอยา่งไร และสะทอ้นใหเ้ห็นถงึพฤตกิรรม
การบรโิภคของพวกเขา  

และอปุกรณ์เครอืขา่ยสามารถตรวจสอบและปิดทอ่สง่ทีล่น้ทะลักไดอ้ยา่งอัตโนมัต ิหรอืตดิตามการใชพ้ลังงานภายในโรงงานของ
คณุ  

สิง่ทีทํ่าใหเ้รือ่งตา่ง ๆ เหล่านีเ้ป็นไปไดค้อืการเปลีย่นแปลงพืน้ฐานทีเ่กดิขึน้กับการสรา้งและการใชง้านเครอืขา่ย: 

● ผลติภัณฑท์ีใ่ชฮ้ารด์แวรเ์ป็นศนูยก์ลางกําลังเปิดทางใหก้ับผลติภัณฑท์ีใ่ชซ้อฟตแ์วรเ์ป็นศนูยก์ลาง เปิดกวา้ง และสามารถ
โปรแกรมได ้

● การจัดการดว้ยการขับเคลือ่นผา่นบรรทัดคําสั่งแบบแมนนวลซํ้าๆ กําลังถกูแทนทีด่ว้ยระบบอัตโนมัตซิ ึง่ทําตามนโยบายที่
กําหนด 

● การรักษาความปลอดภัยแบบตอบโตต้ามขอบเขต ไดถ้กูแทนทีด่ว้ยการรักษาความปลอดภัยตามบรบิททีฝั่งตัวกับ
เครอืขา่ย ซึง่เขา้ถงึไดด้ว้ยระบบคลาวดไ์ปจนถงึระดับองคก์ร 

● การวเิคราะหโ์ดยม ีIT เป็นศนูยก์ลางไดแ้ปรสภาพเป็นการวเิคราะหโ์ดยมธีุรกจิเป็นศนูยก์ลาง 

สถาปัตยกรรมเครอืขา่ยดจิติอล Cisco สะทอ้นใหเ้ห็นถงึการเปลีย่นแปลงทัง้หมดนี ้ดว้ยสถาปัตยกรรมนี้ ธุรกจิและ IT จะรวดเร็ว
ขึน้มาก และสามารถตอบสนองตอ่สภาวะทางธุรกจิไดร้วดเร็วและชาญฉลาดยิง่ขึน้ 

 

ความเร็วและความไมซ่บัซอ้นจะตอบสนองความตอ้งการทีกํ่าลังเตบิโต 
เครอืขา่ยแบบดัง้เดมิยังคงเผชญิกับความทา้ทายในการใชง้านและการจัดการแบบ box-by-box การจัดเตรยีม การตรวจสอบ และ
การแกไ้ขปัญหาการใหบ้รกิารเป็นกระบวนการทีต่อ้งทําแบบแมนนวลอยา่งระมัดระวัง ในขณะทีร่อบการคํานวณสามารถสง่ไดเ้พยีง
ไมก่ีว่นิาท ีฟังกช์นัระบบเครอืขา่ยและการบรกิารแบบดัง้เดมิตอ้งใชเ้วลาเป็นสัปดาหแ์ละบางครัง้ใชเ้วลาเป็นเดอืน  

ถงึเวลาแลว้ทีจ่ะเปลีย่นสถานการณ์แบบนัน้ Cisco ไดป้รับใชส้ถาปัตยกรรมเครอืขา่ยของเราในลักษณะดังตอ่ไปนี:้ 

● ภาพเสมอืน - ภาพเสมอืนเครอืขา่ยซึง่แยกฮารด์แวรจ์ากซอฟตแ์วรจ์ะชว่ยใหค้ณุมอีสิระในการใหบ้รกิารบนแพลตฟอรม์
ใดก็ได ้และในการใชง้านแอปพลเิคชัน่ของบคุคลทีส่ามผา่นเครอืขา่ย  

● ระบบอตัโนมตั ิ- คอนโทรลเลอรจ์ะชว่ยลดความซบัซอ้นของเครอืขา่ยผ่านการทํางานอัตโนมัต ิและใหแ้ฟลตฟอรม์
สําหรับการทํางานตามนโยบายทีส่อดคลอ้งกัน นีจ่ะเพิม่ความเร็วแอปพลเิคชนัและบรกิารทีทํ่างานอยู่ ในขณะทีล่ดความ
เสีย่งลงได ้ชว่ยใหเ้จา้หนา้ที ่IT มเีวลาเต็มทีก่ับกลยทุธท์างธุรกจิ แทนทีจ่ะทํางานแบบปฏบัิตกิาร  

● การวเิคราะห ์- เครอืขา่ยดจิติอลสามารถเผยใหเ้ห็นขอ้มลูเชงิลกึของผูใ้ช ้อปุกรณ์ และภัยคกุคาม เพือ่ชว่ยใหธุ้รกจิและ 
IT ตัดสนิใจไดด้ขีึน้ 

● ระบบคลาวด ์- การบรกิารผา่นระบบคลาวดทํ์าใหก้ารใชบ้รกิารรวดเร็วขึน้ โดยมขีนาดตามความตอ้งการและสนับสนุน
ระบบนเิวศของบรษัิทคูค่า้ในวงกวา้ง  

"การใชค้วามรูใ้นดา้นตําแหน่ง ทําใหเ้ราสามารถระบพุนักงานโรงแรมทีอ่ยูใ่กล ้
ทีส่ดุเพือ่ใหค้วามชว่ยเหลอืแกผู่เ้ขา้พกัไดเ้ร็วขึน้ เราสามารถชว่ยใหผู้ค้นหา
เสน้ทางโดยรอบได ้หรอืชว่ยใหพ้วกเขาหาคนอืน่ๆ ในกลุม่เจอ หากมคีวาม
ตอ้งการบารเ์ทนเดอรม์ากขึน้ เราก็สามารถรูไ้ดท้นัท ีเราใหป้ระสบการณท์ีด่ขี ึน้กบั
ผูเ้ขา้พักโดยใชข้อ้มลูตําแหน่งอยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้" 
- ดาเนยี ดคุ, ผูจ้ดัการท ัว่ไป, ซานตาคลารา ไฮแอท รเีจนซี,่ ซานตาคลารา, แคลฟิอรเ์นยี 
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เราไดใ้ชลั้กษณะเหลา่นีก้ับเทคโนโลยสีถาปัตยกรรมเครอืขา่ยดจิติอล Cisco เพือ่ใหค้ณุสามารถกา้วไปขา้งหนา้ดว้ยการสรา้ง
เครอืขา่ยองคก์รแบบเปิด ซึง่ตอ่ขยายได ้และมคีวามคลอ่งตัว ตารางที ่1 แสดงและอธบิายนวัตกรรมสถาปัตยกรรมหลายชิน้ และ
รปูที ่1 แสดงใหเ้ห็นถงึความชดัเจนของสถาปัตยกรรม 

ตารางที ่1. สว่นประกอบและนวตักรรมของสถาปัตยกรรมเครอืขา่ยดจิติอล Cisco 

สว่นประกอบ คาํอธบิาย ประโยชน ์

ซอฟตแ์วร ์Cisco IOS®-XE 
ทีไ่ดร้บัการยกระดบั 

ซอฟแวรร์ะบบปฏบิัตกิารทีไ่ดร้ับการยกระดบัสําหรับอปุกรณ์
ของซสิโกท้ีส่นับสนุนความสามารถในการโปรแกรม ระบบ
อัตโนมัตทิีใ่ชค้อนโทรลเลอร ์และความสามารถในการ
ใหบ้รกิาร 

ใหค้วามยดืหยุน่ดา้น IT ผา่นความสามารถในการโปรแกรม 
ภาพเสมอืนฟังกช์นัเครอืขา่ย (NFV) และระบบอัตโนมัตทิีใ่ช ้
เครอืขา่ยซึง่กําหนดโดยซอฟตแ์วร ์(SDN)   

โมดลูตวัควบคมุโครงสรา้ง
พืน้ฐานของนโยบายแอป
พลเิคชนัของ Cisco สาํหรบั
องคก์ร (APIC-EM) 

ตัวควบคมุซอฟตแ์วรท์ีทํ่างานรว่มกับโครงสรา้งพืน้ฐานของ
เครอืขา่ยทีค่ณุมอียูแ่ลว้ เพือ่สนับสนุนเครอืข่ายทีกํ่าหนดโดย
ซอฟตแ์วร ์(SDN) 

งานอัตโนมัต ิเวริก์โฟลวก์ารประสานงานและนโยบาย และการ
ดําเนนิงานทีล่ดความซบัซอ้น 

แอป Cisco Intelligent 
WAN  

ใชบ้รกิาร WAN โดยการใช ้APIC-EM อยา่งงา่ยดาย ชว่ยใหค้ณุสามารถสรา้ง WAN ขององคก์ร ทีม่คีวามปลอดภัย
สงู และมอบประสบการณ์การใชง้านทีด่เียีย่ม 

Cisco Path Trace  แอปพลเิคชนัทีจ่ะแสดงใหเ้ห็นทกุองคป์ระกอบของเสน้ทาง
เครอืขา่ยจากแหลง่ทีม่าไปยังปลายทางโดยใช ้APIC-EM 

ชว่ยใหแ้กไ้ขปัญหาไดเ้ร็วขึน้และลดเวลาทีเ่ครอืขา่ยลม่ 

ระบบอตัโนมตั ิCisco Plug 
and Play for day-0 

สง่ตําแหน่งของอปุกรณ์ไปยัง APIC-EM โดยอัตโนมัต ิ
คอนโทรลเลอรจ์ะกําหนดคา่อปุกรณ์โดยอัตโนมัต ิเพือ่เริม่ตน้
การสือ่สารกับเครอืขา่ย 

เรง่การใชง้านและลดคา่ใชจ้า่ย (ไดถ้งึรอ้ยละ 79) 

Cisco Easy Quality of 
Service (EasyQoS) สาํหรบั
จดัลาํดบัความสาํคญัแอป
พลเิคชนัแบบไดนามกิ 

คอืแอปทีจั่ดลําดับความสําคัญของแอปพลเิคชนัแบบทันท ี
(ภายใน 250 มลิลวินิาทหีรอืนอ้ยกวา่) ดว้ย APIC-EM 

มอบประสบการณ์แอปพลเิคชนัทีด่ทีีส่ดุโดยไมต่อ้งเสยี
คา่ใชจ้า่ยในการปรับแตง่เครอืขา่ยเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของ
แอปพลเิคชนั 

ภาพเสมอืนฟงักช์นัเครอืขา่ย
องคก์ร Cisco (NFV) 

แยกบรกิารซอฟตแ์วร ์เชน่ การจัดเสน้ทาง การสลับเสน้ทาง 
ไฟรว์อลล ์การเรง่ความเร็ว WAN และอืน่ ๆ จากฮารด์แวรท์ีม่ ี
ฟังกช์นัหลายตัวสามารถเป็นโฮสตแ์ทนเครือ่งเสมอืนบนเราเต
อรบ์รกิารแบบรวมของ Cisco, เซริฟ์เวอร ์Cisco UCS® หรอื
แพลตฟอรม์เซริฟ์เวอร ์x86 

ชว่ยใหค้ณุสามารถใชง้านซอฟตแ์วรข์องฟังกช์นัเครอืขา่ยได ้
ทกุทีท่ีค่ณุตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็วโดยไมต่อ้งซือ้ ปรับใช ้และ
ทดสอบกับฮารด์แวรท์ีม่ ี

เครอืขา่ย Cisco เป็นท ัง้
เซ็นเซอรแ์ละเอ็นฟอซเซอร์
ดว้ยเครือ่งมอืบรกิารเกีย่วกบั
ไอเดนตติีข้อง Cisco และ 
StealthWatch 

โครงสรา้งพืน้ฐานสถาปัตยกรรมเครอืขา่ยทีพ่รอ้มสําหรับ
ดจิติอลจะเปลีย่นเครอืขา่ยใหก้ลายเป็นเซ็นเซอรแ์ละเอ็นฟอซ
เซอรแ์บบ end-to-end ทีต่รวจจับและหยดุภัยคกุคามทีม่คีวาม
ซบัซอ้น  

เครอืขา่ยจะตรวจจับและหยดุภัยคกุคามทั่วทกุสว่นเพือ่การ
ปกป้องทรัพยส์นิทางธรุกจิทีเ่หนอืกวา่ 

ระบบคลาวด ์Cisco CMX รวบรวมการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมของผูใ้ช;้ ตัง้คา่พอรท์ัล Wi-Fi 
สําหรับผูท้ีใ่ชบ้รกิารอยู ่

ชว่ยใหค้ณุมขีอ้มลูเชงิลกึของผูใ้ช ้เพือ่ใหคุ้ณสามารถมสีว่นร่วม
และใหบ้รกิารลกูคา้ไดด้ขี ึน้ 

บรกิารของสถาปัตยกรรมเครอืขา่ยดจิติอล Cisco จะถกูสง่ผา่นซอฟตแ์วร ์Cisco ONE ซึง่ใหบ้รกิารโซลูชัน่ทีไ่มซ่บัซอ้นแตม่คีวาม
คุม้คา่สงู พรอ้มกับใบอนุญาตแบบพกพาทีม่คีวามยดืหยุน่ คณุสามารถเริม่ใชง้านไดแ้ลว้วันนี ้ดว้ยอปุกรณ์เครอืขา่ยของเราใน
ปัจจุบัน แลว้จงึดําเนนิการตอ่ดว้ยการใชน้วัตกรรมเครอืขา่ยในหลายเดอืนหรอืหลายปีขา้งหนา้ผ่านพลังของซอฟตแ์วร ์

รปูที ่1.   สถาปัตยกรรมเครอืขา่ยดจิติอล Cisco  
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Cisco Capital 
การจดัหาเงนิทุนเพือ่ชว่ยใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์องคุณ  
Cisco Capital สามารถชว่ยใหค้ณุไดเ้ทคโนโลยทีีค่ณุตอ้งการเพือ่ใหบ้รรลวัุตถปุระสงคข์องคณุและรักษาขดีความสามารถในการ
แขง่ขัน เราสามารถชว่ยคณุลดคา่ใชจ้่ายลงทนุ (CapEx) เรง่การเตบิโตของ และเพิม่ประสทิธภิาพการลงทนุและผลตอบแทนจาก
การลงทนุ (ROI) Cisco Capital® จัดหาเงนิทนุเพือ่ความยดืหยุน่ในการซือ้ฮารด์แวร ์ซอฟตแ์วร ์บรกิาร และอปุกรณ์ประกอบตา่ง 
ๆ ซึง่จะมเีพยีงการจ่ายเงนิครัง้เดยีวทีค่าดเดาได ้Cisco Capital มสีาขาอยูใ่นกวา่ 100 ประเทศทั่วโลก เรยีนรูเ้พิม่เตมิ 

การใหบ้รกิารสนาบนิทีเ่ร็วกวา่ของ IBM Aviation 
ความทา้ทาย 
● กระบวนการในการใหบ้รกิารของสนามบนิหลายแหง่เป็นไปดว้ยความลา่ชา้ 

● ทําใหค้า่จา้งแรงงานและความซบัซอ้นเพิม่ขึน้ 

● การบรกิารทีไ่มค่งเสน้คงวาเกดิขึน้ในสนามบนิหลายแหง่  

บรกิารสถาปตัยกรรมเครอืขา่ยดจิติอลทีใ่ชง้านอยู ่
● APIC-EM พรอ้มทัง้แอป IWAN 

ผลลพัธท์างธุรกจิ 
● ลกูคา้มคีวามพงึพอใจมากขึน้ 40 เปอรเ์ซ็นต ์

● เรง่ระยะเวลาการตัง้ค่าทางไกลทีส่าขาจากสัปดาหเ์ป็นวัน  

● ทําใหฝ่้าย IT ทอ้งถิน่ทีม่คีวามสามารถจําจัดสามารถทําการเปลีย่นแปลงเครอืขา่ยแบบไดนามกิได ้

 

การรักษาความปลอดภยัและการปฏบิตัสํิาหรับองคก์รดา้นสขุภาพทีสํ่าคัญ 
ความทา้ทาย 
● เปิดเผยเรือ่งเกีย่วกับเครอืขา่ยและการปฏบัิต ิ

● ปกป้องขอ้มลูคนไขแ้ละขอ้มลูดา้นสขุภาพจากการละเมดิ 

● ลดเวลาในการตรวจพบและรักษาโรค  

บรกิารสถาปตัยกรรมเครอืขา่ยดจิติอลทีใ่ชง้านอยู ่
● ใชเ้ครอืขา่ยเป็นเซ็นเซอรร์ว่มกับการวเิคราะห ์StealthWatch NetFlow 

● การใชเ้ครอืขา่ยเป็นเอ็นฟอซเซอรร์ว่มกับการควบคมุเครือ่งมอืบรกิารเกีย่วกับไอเดนตติีข้อง Cisco และเทคโนโลยี
แบง่กลุม่ดว้ยซอฟตแ์วร ์Cisco TrustSec® 

● ระบบป้องกันการบกุรกุในยคุถัดไป Cisco Firepower™ (NGIPS) และไฟรว์อลล,์ ระบบป้องกันมัลแวรข์ัน้สงู Cisco (AMP), 
ระบบรักษาความปลอดภัยอเีมลและเว็บไซต ์

ผลลพัธท์างธุรกจิ 
● การรักษาความปลอดภัยและการปฏบัิตติอ่ความเสีย่งมคีวามแน่นอนขึน้ 

● ชว่ยใหก้ารฟ้ืนฟเูร็วขึน้ 

 

http://www.cisco.com/web/ciscocapital/index.html
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การสรา้งประสบการณ์สว่นบคุคลผา่นมอืถอืสําหรับผูเ้ขา้พักทีโ่รงแรมไฮแอท 
ความทา้ทาย 
● คะแนนความพงึพอใจของผูเ้ขา้พักต่ํา 

● ขาดการบรกิารทีท่ันสมัย เชน่ การครอบคลมุของ Wi-Fi สําหรับผูเ้ขา้พักต่ํา 

● การรับรูพ้ฤตกิรรมและสิง่ทีผู่เ้ขา้พักชืน่ชอบถกูจํากัด 

บรกิารสถาปตัยกรรมเครอืขา่ยดจิติอลทีใ่ชง้านอยู ่
● 802.11ac Wi-Fi แอ็กเซสพอยต ์Cisco Aironet 3700 Series 

● ประสบการณ์บนมอืถอืทีเ่ชือ่มตอ่โดย Cisco (CMX) และบรกิาร Hyperlocation 

ผลลพัธท์างธุรกจิ 
● รายไดท้ีไ่มใ่ชห่อ้งพักเพิม่ขึน้รอ้ยละ 20 

● ความพงึพอใจของลกูคา้เพิม่ขึน้ 65 คะแนน  

● การใชจ้่ายในล็อบบีบ้ารเ์พิม่ขึน้รอ้ยละ 25-40 

ทําไมตอ้ง Cisco 
ซอฟตแ์วรถ์อืเป็นหัวใจของการปฏริปูเครอืขา่ยไปสูย่คุดจิติอล Cisco เป็นผูนํ้าในการพัฒนาซอฟตแ์วร ์มสีว่นรว่มในการรเิริม่ที่
สําคัญเชน่ OpenConfig Customer Forum และ IETF เรามรีะบบนเิวศทีก่วา้งทีส่ดุ ดว้ยจํานวนคูค่า้มากกวา่ 300 รายในดา้นการ
พัฒนาซอฟตแ์วร ์และเราไดส้รา้งนวัตกรรมดว้ยโซลชูนั เชน่ APIC-EM และ IOS-XE ทีพั่ฒนาขึน้ ทัง้สองสิง่สรา้งขึน้เพือ่
วัตถปุระสงคสํ์าหรับเครอืขา่ยในยคุดจิติอล  

กา้วสูด่จิติอลดว้ยความคดิและประสบการณ์ โซลชูัน่ทีไ่มบ่รูณาการกําลังพา่ยแพใ้หก้ับความตอ้งการในโลกดจิติอลแบบ end-to-
end ทลีะนอ้ย ดว้ยความเขา้ใจอย่างถอ่งแทข้องเราในเทคโนโลยแีละความสัมพันธก์ับฝ่ายไอท ีCiscoสามารถชว่ยใหฝ่้ายไอที
และคณะกรรมการรว่มกันเพือ่ทํางานอยา่งมปีระสทิธภิาพไปสูก่ารแกปั้ญหาร่วมกัน ดว้ยการใชส้ถาปัตยกรรมเครอืขา่ยดจิติอลของ
เรา เราสามารถชว่ยใหค้ณุ: 

● กําหนดโอกาสทางดจิติอลของคณุ 

● เห็นภาพและสามารถพัฒนาวธิกีารแบบองคร์วม  

● วางแผนสําหรับชอ่งโหวด่า้นความปลอดภัยทีเ่กดิขึน้จากความหลากหลายของผูค้นและอปุกรณ์ทีเ่ชือ่มตอ่กับเครอืขา่ย 

ความลกึซึง้ของประสบการณ์ดา้นเครอืขา่ยและไอทขีองเราสามารถชว่ยใหค้ณุสรา้งโอกาสในการเพิม่รายได ้ลดคา่ใชจ้่าย ลด
ความเสีย่ง และมั่นใจวา่ปฏบัิตติามกฎระเบยีบ และเราสามารถชว่ยใหค้ณุลดความซบัซอ้นของเครอืขา่ย และเรง่เวลาการ
ตอบสนองตอ่ความตอ้งการทางธุรกจิ 

ขัน้ตอนตอ่ไป 
สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ สามารถเยีย่มชมไดท้ีเ่ว็บไซตส์ถาปัตยกรรมเครอืขา่ยดจิติอลของเราที ่http://www.cisco.com/go/dna 
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