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บทสรุปผู้บริหาร 
ในความเป็นจริงของธุรกิจดิจิทัลยุคใหม่ ขอบเครือข่ายมีความสำาคัญอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ขอบเครือข่าย
คือรากฐานสำาคัญที่จะตัดสินความสำาเร็จทางดิจิทัลแม้ว่ามักจะถูกมองข้ามไปก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงสิ่งท 
ี่เกิดขึ้นที่ขอบเครือข่ายจะพบว่า: 

• เป็นด่านแรกที่จะป้องกันการแทรกซึมของอุปกรณ์ที่ไม่น่าไว้ใจหรือประสงค์ร้าย 
• เป็นวงจรที่จะส่งแอพพลิเคชันและบริการที่มีมูลค่าสูงไปยังกลุ่มเป้าหมาย 
• เป็นเกตเวย์กลยุทธ์ที่จะเชื่อมต่อองค์กรที่กระจายตัวเป็นวงกว้าง 
• เป็นสะพานเชื่อมระหว่างองค์กรและลูกค้า 
• เป็นจุดที่สามารถจัดการอุปกรณ์ IoT (Internet of Things) และเชื่อมต่อ 
• เป็นที่ที่ดีที่สุดที่จะทำาความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับธุรกิจของคุณ 

บางครั้งขอบเครือข่ายจะเปิดใช้งานด้วยความเชื่อที่ว่าโซลูชันด้านแก้ปัญหาเครือข่ายจะเหมือนกันหมด  
ซึ่งไม่เป็นความจริง เพราะว่าธุรกิจดิจิทัลยุคใหม่ต้องมีระบบอัจฉริยะที่ครอบคลุมที่ขอบของเครือข่าย Cisco 
ส่งมอบโซลูชันและคุณสมบัติเชิงกลยุทธ์เพื่อบรรลุความสำาเร็จทางธุรกิจ เรามอบสถาปัตยกรรมเครือข่าย
แบบใหม่ที่เริ่มต้นจากผู้ใช้ปลายทาง และดำาเนินต่อไปยังจุดที่ตั้งของแอพพลิเคชัน โดยเน้นไปที่: 

•  ให้การสร้างสรรค์นวัตกรรมเร็วยิ่งขึ้น ด้วยประสบการณ์ที่ดีขึ้นและความเข้าใจที่ละเอียดลึกซึ้งทั้งด้านผู้ใช้ 
อุปกรณ์ แอพพลิเคชัน และภัยคุกคาม 

•  ลดต้นทุนและความซับซ้อนให้น้อยลง เพื่อก่อตั้งนโยบายและจัดการความเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
ในขณะที่ลดอัตราการใช้บริการในด้านซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ ทั้งประเภทสาย ไร้สาย และระบบ WAN 

•  ลดความเสี่ยงด้วยความสามารถแสดงภัยคุกคามและการปกป้องที่สมบูรณ์แบบสำาหรับความเสี่ยงภายใน
และภายนอก ทั้งประเภทสาย ไร้สาย และระบบ WAN 

ในปัจจุบัน เครือข่ายคือหัวใจของการเริ่มการเปลี่ยนแปลงในแทบจะทุกองค์กรเมื่อ 
เข้าสู่หนทางปฏิวัติทางดิจิทัล การเดินทางนี้จะช่วยให้องค์กรคิดค้นนวัตกรรมได้เร็วขึ้น 
ลดต้นทุนและความซับซ้อน รวมทั้งลดความเสี่ยงลง หมายถึงความสามารถในการเพิ่ม
ความคล่องตัว ปรับปรุงผลิตภาพของพนักงาน สร้างความผูกพันธ์กับลูกค้า และปกป้อง
ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีความสำาคัญ 

ขอบเครือข่ายมีบทบาทสำาคัญในการปฏิวัติครั้งนี้ และอาจจะมีหน้าที่รับผิดชอบที่
ครอบคลุมที่สุดเมื่อเทียบกับแกนและเครือข่ายศูนย์ข้อมูล ดังที่แสดงในรูปที่ 1  
เมื่อเปรียบเทียบกับแต่ละชั้นของเครือข่าย ขอบเครือข่ายมีหน้าที่ที่กว้างที่สุดในกลุ่ม 
และเป็นจริงเช่นเดียวกับที่สาขา 

บทบาทของขอบเครือข่าย 
การปฏิวัติทางดิจิทัลทำาให้ขอบเครือข่ายมีความสำาคัญอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน เมื่อพิจารณาถึงสิ่งที่เกิดขึ้นที่ขอบ
เครือข่ายจะพบว่า: 
•  เป็นด่านป้องกันด่านแรก ขอบเครือข่ายคือที่ๆ นโยบายถูกนำามาใช้และตรวจสอบโดยไม่จำากัดความสามารถ

ในการเชื่อมต่อกับสิ่งที่ต้องการ หากการเชื่อมต่อไม่ได้จัดการอย่างเหมาะสม ธุรกิจของคุณอาจเสี่ยงต่อการ
ถูกแทรกซึมหรือต่อการกระจายตัวของภัยคุกคาม ประเด็นนี้จะยิ่งทวีความสำาคัญขึ้นตามภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้น 
อุปกรณ์ เฟิร์มแวร์ หรือแม้กระทั่งระบบปฏิบัติการเป็นจุดที่สามารถเจาะเข้าไปได้ทั้งสิ้น 
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รูปที่ 1 ชั้นของเครือข่ายและหน้าที่ 

ขอบของสาขา 
รักษาความปลอดภัยและตรวจสอบการเชื่อมต่อของผู้ใช้ | ระบบรับรู้อุปกรณ์ปลายทางของทั้งอุปกรณ์
เคลื่อนที่และ IoT| ส่งข้อมูลทางแอพพลิเคชันไปยังอุปกรณ์ของผู้ใช้ปลายทาง | ระบบแบ่งเซ็กเมนท์ | 

วิเคราะห์ผู้ใช้ อุปกรณ์ สถานที่และภัยคุกคาม | ลงระบบที่สาขาใหม่ได้อย่างรวดเร็ว | จัดลำาดับ 
ความสำาคัญของข้อมูลแอพพลิเคชันและผู้ใช้ | ทำาการตัดสินใจเกี่ยวกับประสิทธิภาพต่อต้นทุน WAN  | 

จำาลองหน้าท่ีของเครือข่าย | จัดเก็บแคชของอพพลิเคชันท่ีใช้บ่อยคร้ัง | ความสามารถในการจำากัดภัยคุกคาม 

ขอบของแคมปัส 
รักษาความปลอดภัยและตรวจสอบการเช่ือมต่อของผู้ใช้ | ระบบรับรู้อุปกรณ์ปลายทางของท้ังอุปกรณ์เคล่ือนท่ี

และ IoT| ส่งข้อมูลทางแอพพลิเคชันไปยังอุปกรณ์ของผู้ใช้ปลายทาง | ระบบแบ่งเซ็กเมนท์ | วิเคราะห์ผู้ใช้ อุปกรณ์ 
สถานท่ีและภัยคุกคาม | เปล่ียนสเกลข้ึนลงได้อย่างรวดเร็ว | จัดลำาดับความสำาคัญของข้อมูลแอพพลิเคชัน 
และผู้ใช้ | รองรับ/จ่ายพลังงานให้กับอปกรณ์ IoT หรือกลุ่มผู้ไม่ใช้  | ความสามารถในการจำากัดภัยคุกคาม 

แกน 
เคล่ือนย้ายการส่งข้อมูลของแอพพลิเคชันผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว ท้ังไปและกลับท่ีขอบเครือข่ายและศูนย์ข้อมูล/ระบบคลาวด์ 

ศูนย์ข้อมูล 
ปรับพลังงานการประมวลผลให้เหมาะสม | ติดตั้งใช้งานแอพพลิเคชันได้อย่างรวดเร็ว | มอบการเชื่อมต่อ 

ที่ต่อเนื่อง | ทำาให้กระบวนการต่างๆ เป็นอัตโนมัติ 

•  เป็นวงจรที่จะส่งแอพพลิเคชันที่มีมูลค่าสูง  
ขอบเครือข่ายคือที่ๆ การจัดลำาดับความสำาคัญเกิด
ขึ้น ประสบการณ์ที่ไม่น่าพึงพอใจที่ขอบเครือข่ายจะ
ชะลอการเลือกใช้แอพพลิเคชัน ส่งผลให้ลดอัตรา
การคืนทุนลง 

•  เป็นเกตเวย์กลยุทธ์ท่ีองค์กรท่ีกระจายตัวเป็นวงกว้าง
จะเช่ือมต่อกัน การมอบประสบการณ์ไร้รอยต่อให้กับ
พนักงาน บริษัทคู่ค้า ลูกค้าของคุณไม่ว่าพวกเขาจะอยู่
ท่ีใดก็ตามคือส่ิงท่ีสำาคัญท่ีสุด  เครือข่ายระดับรองจะให้
ระดับการบริการท่ีไม่เป็นมาตรฐานกับกลุ่มเป้าหมาย 

•  เป็นสะพานเชื่อมระหว่างองค์กรและลูกค้า หากคุณ
เป็นส่วนหนึ่งธุรกิจค้าส่งหรือการโรงแรม  
การเชื่อมต่อระดับรองจะทำาให้ความสามารถในการ
เชื่อมต่อกับลูกค้าในระดับบุคคลหยุดชะงัก และส่ง
ผลกระทบทางลบต่อแบรนด์ของคุณ 

•  ออกแบบและสร้างมาเพ่ือจ่ายพลังงานและสนับสนุน
ความต้องการของอุปกรณ์ IoT ท่ีเติบโตข้ึน ขอบเครือ
ข่ายจะปรับตนเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
โดยการเคล่ือนท่ีไปในทุกๆ อุตสาหกรรมท่ีเข้าสู่ยุค
ดิจิทัลด้วยการปรับปรุงการปฏิบัติการและลดต้นทุน
ให้ต่ำาลง หากปราศจากคุณสมบัติท่ีเหมาะสมในขอบ
เครือข่าย องค์กรอาจจะถูกท้ิงห่างออกไปในด้านการลด
ต้นทุนและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานได้ 

•  เป็นที่ๆ ดีที่สุดที่จะทำาความเข้าใจว่ามีอะไรเกิดขึ้น
กับธุรกิจ ในเครือข่ายที่กระจายตัวเป็นวงกว้าง  

มีเพียงที่ขอบเครือข่ายที่จะเห็นการส่งข้อมูล
ทั้งหมด จากการเก็บเกี่ยวและรวบรวมข้อมูล รวม
ทั้งวิเคราะห์จากที่ขอบ 

ข้อมูลเกี่่ยวกับผู้ใช้ แอพพลิเคชัน อุปกรณ์ และภัย
คุกคามของธรุกิจสามารถผลักดันข้อมูลเชิงลึกที่จะ
ช่วยการตัดสินใจในการสนับสนุนพนักงาน ลดความ
เสี่ยงและต้นทุน และมอบข้อมูลแก่กลุ่มเป้าหมาย
ให้ดีขึ้นได้อย่างแท้จริง หากปราศจากระดับความ
ละเอียดที่คงเส้นคงวาและเหมาะสม ข้อมูลชุดนี้จะ
เบี่ยงเบนและเชื่อถือไม่ได้ 

การทำาให้ขอบเครือข่ายกลายเป็น
สินค้าทั่วไปเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ 
หลายองค์กรมีพันธกิจท่ีต้องกลายเป็นรูปแบบดิจิทัลก่อน
ผู้อ่ืน เพ่ือมอบนวัตกรรมได้รวดเร็วข้ึน มีประสบการณ์ท่ี
ดีข้ึน และมีความปลอดภัยท่ีมากข้ึน อย่างไรก็ตาม  
การแทนท่ีเครือข่ายเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการเหล่า
น้ีเป็นเร่ืองยาก เพราะว่าพ้ืนฐานของเครือข่ายท่ีก่อต้ังใน
วันน้ีจะต้องสามารถรองรับธุรกิจในอนาคตท่ีจะมาถึงได้
ด้วย การเลือกผู้ให้บริการเครือข่ายเป็นการตัดสินใจคร้ัง
สำาคัญท่ีจะตัดสินว่าคุณจะมุ่งไปในด้านนวัตกรรมและ
ตอบรับการทำาธุรกิจหรือจะชะลอตัวลงในขณะท่ีประสบ
ปัญหากับศักยภาพท่ีตกต่ำา 
ด้วยการปฏิวัติทางดิจิทัล ไม่มีใครรู้แท้จริงว่าอนาคตจะ
เป็นอย่างไร แต่มีสิ่งหนึ่งที่จัดเจน นั่นคือความต้องการ
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ที่มีต่อเครือข่ายจะสูงขึ้นเป็นทวีคูณ ไม่ว่าจะเป็น IoT 
ระบบคลาวด์ ภัยคุกคามที่สลับซับซ้อน หรือแม้กระทั่ง
เทคโนโลยีโลกเสมือน (Augmented Reality) การปฏิรูป
ทางดิจิทัลจะเปลี่ยนแปลงวิธีดำาเนินและให้บริการธุรกิจ 
สิ่งที่ดีพอในวันนี้จะไม่พอในวันข้างหน้า และทุกสิ่ง 
ทุกอย่างจะเริ่มต้นที่เครือข่าย คุณต้องคิดค้นนวัตกรรม
เร็วขึ้น ลดต้นทุนและความซับซ้อน และควบคุมความ
เสี่ยง องค์กรที่มีความพร้อมทางด้านดิจิทัลอย่างแท้จริง
จะรู้ว่าเมื่อมุ่งหน้าเข้าสู่ความเปลี่ยนแปลงนี้แล้ว จะไม่
สามารถต่อรองในสิ่งที่จำาเป็นต้องทำาได้ 

ความเสี่ยงคืออะไร 
การมีความพร้อมในโลกที่จำาเป็นต้องเป็นรูปแบบดิจิทัล
เป็นอันดับแรกนั้นไม่ใช่แค่การปรับแต่งที่จุดๆ เดียว
ในเครือข่าย แต่เป็นการเริ่มต้นที่ขอบการเชื่อมต่อของ
เครือข่าย และใช้คุณสมบัติที่มีร่วมกันในแกนและ WAN 
พร้อมกับวิธีที่ใช้สถาปัตยกรรมที่พร้อมต่อการเป็น
ดิจิทัล ทำาไมวิธีที่กว้างๆ แบบนี้ถึงสำาคัญยิ่ง เป็นเพราะ
ว่าโลกที่แข่งกันเพื่อความเป็นดิจิทัลในปัจจุบันเคลื่อนที่
เร็วขึ้น และปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์เร็วยิ่งกว่า นั่น
หมายความว่าทั้งคุณและเครือข่ายของคุณต้องมี 
ความพร้อม องค์กรที่พร้อมสำาหรับโลกดิจิทัลจะไม่เสี่ยง
โดยไม่จำาเป็นด้วยการต่อรองในสิ่งที่มีความสำาคัญ พวก
เขารู้ว่า: 

1.  เพียงประสบการณ์ที่ไม่ดีเพียงครั้งเดียวสามารถทำาให้
นวัตกรรมล่าสุดของตัวเองไร้ประโยชน์ได้ 
ในธุรกิจของคุณนั้น นวัตกรรมคือทุกอย่าง แต่ที่ขอบ
เครือข่าย ซึ่งเป็นที่ที่แอพฯ ของคุณจะเปิดเผยต่อ
โลกและที่ที่อุปกรณ์ IoT ใหม่ๆ จะขับเคลื่อนความ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจในระดับพื้นฐานนั้น การเชื่อม
ต่อที่ไม่ต่อเนื่องและประสิทธิภาพการทำางานที่เชื่องช้า
อาจทำาให้ผู้ใช้ไม่ประสงค์จะใช้อีกต่อไป จะส่ง 
ผลกระทบต่อการทำางานของอุปกรณ์และตัดขาดข้อมูล
ท่ีจำาเป็นต้องใช้ในการคงสภาพการแข่งขันไว้ ด้วย Cisco 
ข้อมูลท่ีคุณต้องการจะอยู่ใน DNA ไม่เพียงแค่ข้อมูล
เชิงลึกในเครือข่ายท่ีจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพเท่าน้ัน 
แต่ยังรวมถึงข้อมูลผู้บริโภคแบบ real-time ท่ีจะสร้าง
ประสบการณ์ท่ีไม่เหมือนใครอีกด้วย 

2. การปฏิเสธเพียงครั้งเดียวก็สามารถทำาลายชื่อเสียง
คุณได้ 
โลกนี้เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว และหากคุณไม่สามารถ
ตามได้ทัน คุณก็จะถูกเขี่ยออก ส่งผลให้เสมือนกับ
ว่าคุณคือปัจจัยที่ 5 และยิ่งยุ่งยากขึ้นไปอีกเนื่องจาก
ทรัพยากรและงบประมาณมีอยู่น้อยนิด การตั้งค่าที่
สาขาเครือข่ายของคุณไปๆ มาๆ สาขาต่อสาขา และ
เครื่องต่อเครื่องสามารถทำาให้การอัพเดท 'ง่ายๆ' ต้อง
กลายเป็นจุดที่เอาต้นทุน TCO มากอง ด้วย Cisco 
ความเป็นอัตโนมัติจะอยู่ใน DNA ซึ่งจะให้คุณสามารถ

จัดการและทำาให้เครือข่ายทั้งหมดของคุณกลายเป็น
ระบบอัตโนมัติได้ ไม่ว่าจะเป็นแบบมีสายหรือไร้สาย
ที่แคมปัส ผ่านระบบ WAN และที่ในสาขาเสมือนเป็น
หน่วยปฏิบัติการเพียงหน่วยเดียว และดำาเนินการ
ทั้งหมดได้ในที่แห่งเดียว 

3.  การเกิดเหตุไม่คาดคิดเพียงครั้งเดียวจะกลายเป็น
เรื่องยุ่งยากสำาหรับทุกคน 
เราไม่จำาเป็นต้องบอกว่าเวลาดาวน์ไทม์มีต้นทุน
เท่าใด และเราไม่จำาเป็นต้องพูดถึงว่าระบบรักษา
ความปลอดภัยไซเบอร์มีบทบาทสำาคัญอย่างไรใน
การดูแลอัพไทม์ ด้วยการป้องกันไม่ให้มัลแวร์เข้ามา
ยุ่งเกี่ยวกับบริการเครือข่ายของคุณ 
แล้วทำาไมคุณถึงจะซ้ือโครงสร้างพ้ืนฐานของเครือข่าย
ท่ีไม่มีการควบคุมการเข้าถึง ไม่มีป้องกันการโจมตี 
และไม่มีการตรวจสอบการเจาะระบบหรือท่ีมีช่อง
โหว่ล่ะ คุณจะเช่ือใจบริษัทให้สร้างเครือข่ายท่ีจะเป็น
รากฐานในขณะท่ีตัวบริษัทเองไม่สามารถทำาให้เครือ
ข่ายน้ันปลอดภัยได้อย่างไร ด้วย Cisco คุณสามารถ
เปล่ียนเครือข่ายให้กลายเป็นเซนเซอร์ตรวจจับภัย
คุกคาม และเป็นตัวควบคุมดูแลนธยบายการรักษา
ความปลอดภัย ท้ังท่ีสาขาและบริษัทแม่ ท้ังมีแบบ
สายและไร้สาย อย่าฝากความปลอดภัยไว้กับผู้อ่ืน 

Cisco มอบความเป็นอัจฉริยะที่
ขอบเครือข่าย 
องค์กรที่มีความพร้อมทางดิจิทัลจะสร้างอยู่บน Cisco® 
Digital Network Architecture (DNA) ที่มอบนวัตกรรม
และระบบอัจฉริยะในทุกๆ ที่ของเครือข่าย เพราะเหตุ
ใดล่ะ คำาตอบง่ายๆ Cisco DNA มุ่งเน้นที่จะปกป้อง ขับ
เคลื่อนธุรกิจ และทำาให้เป็นเรื่องง่าย จากปลายทางสู่
ปลายทาง มีเพียง Cisco เท่านั้นที่สามารถทำาได้ เพราะ
ว่า Cisco DNA เป็นเพียงโซลูชันเดียวที่จะทำาให้: 

1.  มีประสบการณ์ที่ดีขึ้น และมีความเข้าใจที่ละเอียด
ลึกซึ้งทั้งด้านผู้ใช้ อุปกรณ์ แอพพลิเคชัน  
และภัยคุกคาม การมีความพร้อมทางด้านดิจิทัล
หมายถึงการส่งมอบประสบการณ์ท่ีเหมาะสมเพ่ือเพ่ิม
ความสามารถให้พนักงาน สร้างความผูกพันธ์กับ
ลูกค้า และให้ข้อมูลสำาคัญต่อการปรับประสบการณ์
ผู้ใช้ พัฒนาช่องทางรายได้ใหม่ และควบคุมต้นทุน
ให้ดีขึ้น โครงสร้างพื้นฐานที่มีความพร้อมสูงจะตรวจ
พบความเปลี่ยนแปลงและปรับตนเองโดยอัตโนมัติ
เพื่อรองรับความสามารถที่เพิ่มมากขึ้น ในฐานะที่
เป็นบริษัทคู่ค้าทางกลยุทธ์กับ Apple เพียงหนึ่งเดียว 
Cisco ทำาให้องค์กรสามารถเพิ่มคุณภาพเสียงมาก
ขึ้น 20% ลดความล้มเหลวของเว็บเบราเซอร์ลงได้
ถึง 90% และลดปริมาณโหลดของข้อความในเครือ
ข่ายในอุปกรณ์ IOS ระหว่างการโรมมิ่งลงได้ถึง 86% 
ความแม่นยำาของโลเคชันระดับแนวหน้าของวงการ
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ในระยะ 1 เมตรและความสามารถในการใช้ข้อมูล 
NetFlow แบบ real-time ทำาให้ได้รับข้อมูลของ 
การปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้และผลกระทบของภัย
คุกคามที่แม่นยำา เป็นการแสดงภาพว่าเกิดอะไรขึ้น
รอบๆ ตัวคุณได้อย่างแท้จริง 

2.  สามารถก่อตั้งนโยบายและจัดการความเปลี่ยนแปลง 
ตามสถานการณ์ ในขณะที่ลดอัตราการปฏิเสธ
ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ ทั้งแบบมีสาย ไร้สาย และ
ระบบ WAN ได้ ความสามารถในการจัดการโดเมน
เครือข่ายทั้งหมดเสมือนเป็นเครือข่ายแผ่นเดียว
จากสถานที่ศูนย์กลางจะช่วยเร่งความเร็วของเวลา
ที่จะใช้ในการปรับเปลี่ยนเครือข่าย และปรับปรุง
ประสบการณ์ใช้งานให้เหมาะสม โดยที่องค์กร 
ลดต้นทุนการลงระบบลงได้ 79 % โครงสร้างพื้นฐาน
แบบเปิดและตั้งโปรแกรมได้ที่สามารถส่ง API ไป
ตามระบบ LAN WLAN และ WAN และภายในที่เก็บ
ข้อมูลเชิงกลยุทธ์อื่นๆ ทำาให้คุณสามารถรวบรวม 
พัฒนา ใช้งานแอพพลิเคชันใหม่ๆ และควบคุมกลไก
ได้ด้วยตนเอง 
สังคมนักพัฒนาโปรแกรมคงอยู่เพื่อเรียนรู้และร่วม
กันสร้างสรรค์ที่จะรับประโยชน์ที่ได้จากการปฏิบัติที่
เป็นเลิศและภายใต้การชี้นำาของ Cisco เพื่อ 
ตอบสนองกรณีการใช้งานทุกกรณี 

โซลูชันเชิงสมบูรณ์สามารถจัดการโดเมนเครือข่ายได้
หน่ึงหรือสองโดเมน เช่นแบบมีสายและไร้สาย แต่จะ
ไม่ให้การจัดการแบบรวมศูนย์จากปลายทางสู่ปลาย
ทาง โซลูชันเชิงการแข่งขันท่ีใช้เพียง API ไม่มีสังคม
ท่ีเหนียวแน่นและความเช่ียวชาญเท่ากับท่ี Cisco 

3.  ความสามารถในการรับรู้สภานะของภัยคุกคามและ
การป้องกัน ต่อความเสี่ยงจากภายในและภายนอกที่
สมบูรณ์ ทั้งแบบมีสาย ไร้สาย และระบบ WAN  
เครือข่ายจะทำาหน้าท่ีเป็นเซนเซอร์และตัวควบคุมโดย
การตรวจสอบการส่งข้อมูล (Traffic) ตามนโยบายท่ี
กำาหนดตามจุดต่างๆ ในเครือข่าย ความสามารถน้ี
จะช่วยให้เครือข่ายค้นหาและแก้ไขภัยคุกคามที่อาจ
เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ลดความเสี่ยง และเป็นไป
ตามข้อกำาหนด ผลลัพธ์ที่ได้คือองค์กรสามารถ 
หลีกเล่ียงภัยคุกคามได้ 99.2% และปรับเครือข่าย
ของตนเองให้คุ้นเคยกับภัยคุกคามใหม่ๆ ได้รวดเร็ว
กว่าวิธีด้ังเดิม 98% และยังคืนทุนได้ถึง 140% 

โซลูชันอื่นๆ จะมองหาภัยคุกคามเพียงแต่ชั้นการ
เข้าถึงเท่านั้น และใช้ข้อมูลจากมัลแวร์ที่เป็นที่รู้จัก
อยู่แล้ว นั่นหมายความว่ามัลแวร์ประเภทใหม่ๆ 
สามารถแทรกซึมเข้าไปในเครือข่าย โดยอำาพราง
ตนเองเป็นการส่งข้อมูลธรรมดา จากนั้นจึงกระทำา
สิ่งไม่พึงประสงค์จากชั้นในของเครือข่าย ปล่อย
ให้องค์กรต้องประติดประต่อข้อมูลตัวอย่างที่
กระจัดกระจายในการที่จะค้นหาให้ได้ว่าผลกระทบ

ดังกล่าวเกิดขึ้นที่จุดใดเพื่อการแก้ไข 

องค์กรดิจิทัลยังทลายแนวคิดแบบไซโล เพราะรู้ว่า
เครือข่ายเพื่อการผลิตและศุนย์ข้อมูลจำาเป็นต้อง
ทำางานร่วมกันในการส่งมอบประสบการณ์ผู้ใช้ อุปกรณ์ 
และแอพพลิเคชันที่ดีขึ้นได้ Cisco DNA จะมุ่งเน้น
การวิเคราะห์ ปกป้องธุรกิจ รวมถึงการทำาให้เป็น
ระบบอัตโนมัติและเป็นเรื่องง่ายด้วยการสร้างสรรค์
นวัตกรรมและระบบอัจฉริยะจากจุดที่ผู้ใช้เริ่มต้นไปยัง
จุดที่แอพพลิเคชันสิ้นสุด 

ให้ประสบการณ์ที่ดีขึ้นและความ
เข้าใจที่ละเอียดลึกซึ้ง 
ขอบเครือข่ายคือจุดที่พนักงานจะมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ลูกค้ามีความผูกพันธ์มากขึ้น และอุปกรณ์ IoT เปิด
ใช้งาน และเป็นแหล่งข้อมูลที่สำาคัญอย่างยิ่ง 

•  ให้สุดยอดประสบการณ์การใช้งานสำาหรับ iPhone 
และ iPad บนเครือข่ายองค์กร ด้วยฟีเจอร์ใหม่ๆ ใน 
IOS 10 ที่ผสานกับซฟอท์แวร์และฮาร์ดแวร์ 
เครือข่ายล่าสุดจาก Cisco ธุรกิจจากทุกที่ในโลก
สามารถใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานของ
ตนเองในการส่งมอบประสบการณ์การใช้งานที่
ยอดเยี่ยมสำาหรับแอพฯ การโทรศัพท์ และการร่วม
มือ Cisco และ Apple ได้จับมือกันเพื่อความมุ่งมั่น
พัฒนาที่จะให้การเชื่อมต่อแบบไร้สายที่ดีที่สุดให้
กับพนักงานที่ต้องเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา (Mobile 
Employee) ของคุณ และให้วิธีง่ายๆ แก่ฝ่าย IT เพื่อ
จัดลำาดับความสำาคัญแอพฯที่มีความสำาคัญที่สุดต่อ
ตัวธุรกิจขณะที่ใช้อุปกรณ์ IOS บนเครือข่ายของ 
Cisco ไม่มีผู้ให้บริการรายอื่นอีกแล้วในวงการนี้ที่จะ
ให้ความร่วมมือระหว่างองค์กรระดับนี้ 

•  ได้ความเชื่อมั่นว่าจะทำางานและมีความพร้อมเสมอที่ 
ระดับเครือข่าย จุดเข้าถึง และอุปกรณ์ปลายทางเพื่อ
ให้ผลกระทบต่อผู้ใช้เป็นศูนย์ โซลูชันของ Cisco จะ
ให้เครือข่ายที่ประกอบไปด้วยความทนทาน 
ระดับขั้นเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเครือข่ายนั้นจะพร้อมใช้
งานอยู่เสมอ และมั่นใจว่าคุณรวมทั้งอุปกรณ์ IoT จะ
ได้รับการจ่ายพลังงานและปฏิบัติตามหน้าที่เพื่อธุรกิจ 

•  ปรับเปลี่ยนเครือข่าย Wi-Fi โดยอัตโนมัติ ตรงจุดที่
จำาเป็น ในยามที่จำาเป็น มอบประสบการณ์ 
การใช้งานคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่องด้วยนวัตกรรม
ไร้สายที่เหนือชั้นกว่ามาตรฐานไร้สายทั่วไป เครือ
ข่ายของ Cisco จะพัฒนาประสิทธิภาพของอุปกรณ์
เคลื่อนที่ทั้งแบบเก่าแก่และใหม่ล่าสุด กำาจัดการ
แทรกแซง และปรับเปลี่ยนประสิทธิภาพของตนเอง
เพื่อตอบโจทย์ความต้องการอันหลากหลาย 

•  การสนับสนุนต่ออุปกรณ์ IoT ท่ีดีกว่าด้วยพลังงานท่ี
มีระบบความปลอดภัยเม่ือผิดพลาด (Failsafe Power) 
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เพ่ือให้มีความพร้อมและปรับปรุงการทำางานให้ดีข้ึน 
เครือข่ายของ Cisco มีระบบพลังงานท่ีมี 
ความปลอดภัยเม่ือผิดพลาดติดต้ังมากับสวิตช์ท่ี
อุปกรณ์ IoT เช่ือมต่ออยู่ด้วยกับระบบประมวล
แบบหมอก (Fog Computing) ท่ีให้ความสามารถใน
การตัดสินใจเลือกตำาแหน่งท่ีดีท่ีสุดในการประมวล
ข้อมูลจากอุปกรณ์ IoT โดยอัตโนมัติ เครือข่าย Cisco 
เตรียมพร้อมสำาหรับโลกแห่งการเช่ือมต่อใบใหม่ 

ความแตกต่างระหว่างคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อ
ธุรกิจและการเป็นเพียงอุปกรณ์ใช้งานชิ้นหนึ่งนั้น 
ขึ้นอยู่กับการให้ประสบการณ์การใช้งานว่าทำาได้ดีเพียง
ใด และความแม่นยำาของข้อมูล 

องค์กรสามารถคาดหวังความน่าเชื่อถือที่สูงขึ้น
สำาหรับแอพพลิเคชันแบบ real-time โดยมีคุณภาพ
ของเสียงเพิ่มขึ้น 20% สำาหรับการพูดโทรศัพท์แบบใช้ 
Wi-Fi ลดค่าใช้จ่ายในการบริหารเครือข่ายลงได้ 50% 
เนื่องจากมีจำานวนชื่อระบุเครือข่าย (SSID)  
น้อยลง มีประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้นที่มาพร้อมกับ
จำานวนข้อความในเครือข่ายที่ลดลงถึง 86% จาก
อุปกรณ์ IOS และในขณะที่ใช้งานโรมมิ่ง ผู้ใช้ปลาย
ทางจะได้รับประโยชน์จากแบตเตอรี่ที่นานขึ้นขณะใช้
อุปกรณ์ iOS บนเครือข่ายของ Cisco 

•  ได้มุมมองของผู้ใช้ อุปกรณ์ แอพพลิเคชัน และภัย
คุกคามที่สมจริงที่ความแม่นยำาระดับ 1 เมตร Cisco 
มอบความละเอียดระดับแนวหน้าวงการของข้อมูลที่
อิงตามโลเคชันเพื่อให้ทำาความเข้าใจให้ดีขึ้นว่าผู้ใช้
ปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมอย่างไรเพื่อที่จะทำาการ
ตัดสินใจในทางธุรกิจได้ดีขึ้น 

องค์กรประเภท ธุรกิจกับผู้บริโภค (B2C) เช่นร้าน
ขายส่ง การโรงแรม และการศึกษาสามารถได้รับ
ความแม่นยำาท่ีโลเคชันระดับต่ำากว่า 1 เมตรได้ด้วย
การใช้ Wi-Fi บวกกับบลูทูธพลังงานต่ำา (BLE) และทำา
กำาไรเพ่ิมข้ึนโดยตรง บางตัวอย่างจะกล่าวถึงการเพ่ิม
ข้ึน 20% ของรายได้ท่ีไม่ได้มาจากห้องพักของ Hyatt 
Regency เวลาท่ีลูกค้าพักอาศัยเพ่ิมข้ึน 3 เท่า และการ
เพ่ิมข้ึน 80% ของประสบการณ์ใช้งานท่ีห้างสรรพสินค้า 
Starry Bowar ซ่ึงท้ังหมดน้ีเป็นผลมาจากการมอบ
ประสบการณ์การเคล่ือนท่ีท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว. 

เพียงตั้งนโยบายและจัดการ 
ความเปลี่ยนแปลงตามสเกล 
องค์กรมักจะประสบความลำาบากในการหลีกเล่ียงการ
ดำาเนินการท่ีส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายและเวลาจากการปรับ
และต้ังค่าอุปกรณ์ไปมาแบบเคร่ืองต่อเคร่ืองเพ่ือตอบ
สนองความต้องการของธุรกิจท่ีเติบโตข้ึนตลอดเวลา 
Cisco มอบหนทางท่ีจะจัดการเครือข่ายได้อย่างง่ายดาย 
ไม่ว่าจะมีอยู่แห่งเดียวหรือหลายแห่ง ธุรกิจดิจิทัล

ต้องการให้เครือข่ายมีความคล่องตัวมากข้ึน  
ซ่ึงหมายความว่าเครือข่ายน้ันจะต้องทำาให้กระบวนการ
และบริการใหม่ต่างๆ เป็นระบบอัตโนมัติโดยท่ีใช้เวลา
เพียง 1 วันหรือน้อยกว่าน้ันและต้องลดความจำาเป็นของ
การแทรกแซงด้วยแรงงานมนุษย์ลง ความสามารถน้ีช่วย
ให้ธุรกิจดิจิทัลใช้งานและรักษาเครือข่ายท่ีเหมาะสมกับ
ลักษณะของธุรกิจท่ีวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน 

•  จัดการนโยบายคุณภาพการบริการ (QoS) เพียงหนึ่ง
เดียวและปรับเปลี่ยนตามการทำางานบนเครือข่าย 
โซลูชันของ Cisco ใช้นโยบาย QoS ที่เหมือนกันตาม
ระบบ LAN WLAN และ WAN เพื่อความสามารถใน
การใช้แอพพลิเคชันที่ดีขึ้นจากปลายทางสู่ 
ปลายทาง โซลูชันดังกล่าวสามารถจัดลำาดับความ
สำาคัญของแอพพลิเคชันที่สำาคัญๆ เช่นระบบของ
เสียงที่สัมพันธ์กับค่าหน่วง (latency-sensitive) 
และความร่วมมือ โดยอิงจากการใช้งานและการให้
คะแนนการบริการ ด้วยการรับรู้สถานะและควบคุม
ของแอพพลิเคชัน โดยนำาเอามาพิจารณาร่วมกับ
ความเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมพร้อมกับ QoS 
ที่กำาหนดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าแอพพลิเคชันที่เป็นหัวใจ
ของธุรกิจจะมีความสำาคัญสูงสุด 

•  ติดตั้งส่วนและสาขาของเครือข่ายได้รวดเร็ว
และต้นทุนต่ำาด้วยการลงระบบแบบ zero-touch  
แอพพลิเคชันพร้อมใช้งานแบบเชื่อมต่อแล้วใช้ได้
ทันทีของ Cisco Application Policy Infrastructure 
Controller Enterprise Module (APIC-EM) ลด 
การบริโภคทรัพยากรและเวลาที่จำาเป็นในการตั้ง
ค่า ลงระบบ และติดตั้งส่วนและสาขาใหม่ของเครือ
ข่ายโดยใช้การลงระบบแบบ zero-touch สำาหรับ
เราท์เตอร์ สวิตช์ และตัวควบคุมไร้สายของ Cisco 
Enterprise Networks 

•  เพิ่มคุณสมบัติของซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ใหม่ๆ 
โดนที่ไม่ต้องแทนที่อุปกรณ์เดิม เครอข่ายของ 
Cisco ทำาให้องค์กรสามารถใช้จุดเข้าถึง ตัวควบคุม 
และสวิตช์ที่มีอยู่ในการเพิ่มคุณสมบัติใหม่ๆ เมื่อ
พร้อมโดยที่ไม่มีผลกระทบต่อการทำางาน 

•  ได้รับการจัดการสัญญาอนุญาตแบบง่าย และความ
คล่องตัวในการอัพเกรดโครงสร้างื้นฐาน  
ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติใหม่ๆ ที่สำาคัญต่อธุรกิจ
ของคุณโดยที่ไม่จำาเป็นต้องดำาเนินการการจัดการ
สัญญาอนุญาตที่ใช้เวลานาน ถ่ายโอนสัญญาอนุญาต
ซอฟท์แวร์ที่มีอยู่เดิมไปยังฮาร์ดแวร์ใหม่เมื่อ
อัพเกรดโครงสร้างพื้นฐาน 

•  ขยายคุณสมบัติด้วยการใช้ร่องรอยจุดเชื่อมต่อและ
พลังงานที่มีอยู่เดิม เพื่อให้พอกรณีการใช้ใหม่ๆ  
เพิ่มคุณสมบัติใหม่ผ่านทางโมดูลไปยังจุดเชื่อมต่อที่
มีอยู่เดิมเพื่อเพิ่มคุณสมบัติที่เป็นมาตรฐานใหม่ของ
อุตสาหกรรมหรือคุณสมบัติที่มากจากระบบนิเวศ
ของบริษัทคู่ค้าบุคคลที่สาม 
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Cisco สามารถเร่งการลงระบบให้เร็วขึ้นและลดต้นทุน
ลงได้ 79% โดยการแยกซอฟท์แวร์ออกจากฮาร์ดแวร์
และจำาลองขอบ WAN ขึ้นมา 

ความสามารถแสดงภัยคุกคามและ
การปกป้องที่สมบูรณ์แบบสำาหรับ
ความเสี่ยงภายในและภายนอก 
ขอบเครือข่ายคือจุดอันดับหนึ่งสำาหรับการเชื่อมต่อที่ไม่
ได้รับอนุญาตหรือไม่เป็นมิตร เพราะว่าเป็นที่ๆ ผู้ใช้และ
อุปกรณ์เามาอยู่ภายในทั้งที่แคมปัสและที่สาขา  
ต้องมั่นใจว่าเครือข่ายจะตรวจสอบและควบคุมสิ่ง
ที่เข้าไปในเครือข่าย และจำาเป็นต้องทำางานร่วมกับ
โซลูชันการรักษาความปลอดภัยที่อยู่ในคูนย์ข้อมูลและ
สาขาเพื่อป้องกันการโจมตีของมัลแวร์ชนิดใหม่ล่าสุด 

ด้วย Cisco Identity Services Engine และ Cisco 
TrustSec พร้อมกับ Cisco StealthWatchคุณสามารถ
เปลี่ยนให้เครือข่ายกลายเป็นเซนเซอร์และ 
ตัวควบคุมเพื่อปรับปรุงการป้องกันและเวลาการตอบ
สนอง หมายความว่าคุณจะสามารถหลีกเลี่ยง ค้นหา 
และแก้ไขภัยคุกคามเมื่อเข้าสู่เครือข่ายได้ หรือเมื่อผ่าน
เข้าสู่จุดเชื่อมต่อแรก ขณะที่กระจายตัวไปตามเครือ
ข่าย Cisco DNA ทำาให้คุณ: 

•  จัดการผู้ใช้และการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ด้วยการ
แบ่งประเภทซอฟท์แวร์ไม่ใช่ VPN และ SSID ประเภท
คงที่ แน่ใจได้ว่าพนักงาน ผู้มาเยือน ผู้รับเหมา 
พนักงานชั่วคราว และลูกค้าจะเข้าถึงสิ่งที่ตนเอง
ต้องการ และไม่พบกับข้อมูลที่ไม่จำาเป็น วิธีจับกลุ่ม
อุปกรณ์และผู้ใช้โดยใช้ซอฟท์แวร์ช่วยให้มีสเกลที่
กว้างขึ้นและลดความผิดพลาดจากการตั้งค่าลง  
เพิ่มอุปกรณ์ได้เร็วขึ้น และแบ่งประเภทของผู้ใช้และ
อุปกรณ์ได้ดีขึ้นอย่างเหมาะสมเมื่อเทียบกับการใช้
วิธีดั้งเดิม ส่งผลให้กระบวนการเปลี่ยนแปลงเป็นไป
อย่างเร็วขึ้น 98% 

•  ฝังการรักษาความปลอดภัยไว้ทุกที่เพื่อตรวจจับและ
จำากัดภัยคุกคาม ณ จุดเชื่อมต่อและภายในเครือข่าย 
ตรวจสอบการส่งข้อมูลในทุกๆ ทางแยกของเครือ
ข่ายที่จุดเชื่อมต่อ ศูนย์ข้อมูล และสาขา แม้มัลแวร์
นั้นจะรุกล้ำาเข้ามาจากการเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์ใช้
งานหรืออุปกรณ์ IoT หรือมีผู้ประสงค์ที่จะขโมย
ข้อมูล โรงสร้างพื้นฐานของเครือข่ายของ Cisco 
สามารถตรวจสอบจุดที่มีภัยนั้นอยู่ และดำาเนินการ
เพื่อหยุดยั้งหรือจำากัดผลกระทบ 

•  วิเคราะห์และแก้ปัญหาอผลกระทบจากภัยคุกคาม
อย่างรวดเร็วโดยใช้ข้อมูล NetFlow แบบ real-
time ก้าวล้ำาไปไกลกว่าการตรวจจับภัยคุกคามแบบ
เดิมๆ และใช้ความสามารถของ NetFlow ด้วยความ
สามารถนี้ คุณจะมีการรับรู้สถานะเครือข่าย  

การวิเคราะห์ และการป้องกันระดับสูง  คุณจะเห็น
ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายในเครือข่ายทั้งหมด 
คุณสามารถเผยการโจมตีที่เจาะผ่านขอบนอกและ
แทรกซึมเข้ามาในวงจรภายในของคุณได้ 

•  ใช้ระบบนิเวศแบบสากลเพื่อนำาหน้า ภัยคุกคาม
ประเภทล่าสุดภายในเครือข่ายทั้งหมด อัพเดท 
เกี่ยวกับภัยคุกคามชนิดใหม่ล่าสุดตลอดเวลาเพื่อ
หลีกเลี่ยงหรือกำาจัดภัยดังกล่าวออกจากเครือข่าย
ท้ังหมดจาดในท่ีๆ เดียว โดยใช้ข้อมูลของภัยคุกคามท่ี
แป่งปันกันทั่วโลก เพื่อหยุดยั้งการโจมตีแม้ว่าคุณจะ
มองไม่เห็น แจ้งเตือนการมีอยู่อย่างรวดเร็ว และปิด
ประตูทางเข้าเพื่อป้องกันไม่ให้เข้าถึงส่วนเก็บข้อมูล
หรืออุปกรณ์อื่นๆ ภายในเครือข่าย 

ป้องกันทรัพยากรสำาคัญที่ขอบเครือข่าย องค์กร
สามารถยับยั้งแทบ 100% ของการเจาะระบบเครือข่าย
โดยการใช้เครือข่ายให้เป็นทั้งเซนเซอร์และตัวควบคุม 
สามารถดำาเนินการเช่นนี้ได้ในขณะที่มอบข้อมูลเชิงลึก
เพื่อปรับปรุงการป้องกันและให้การตอบสนองเร็วขึ้นได้
อีกด้วย 

งานวิจัยล่าสุดของ Forrester แสดงให้เห็นว่า Cisco 
TrustSec ช่วยให้ฝ่าย IT ติดตั้งความเปลี่ยนแปลงได้
เร็วขึ้น 98% ลดต้นทุนลงได้ถึง 80% และให 
้ผลตอบแทนคืนทุนได้ 140%  

นวัตกรรมต่อเนื่องที่ขอบเครือข่าย 
การแพร่หลายของการเชื่อมต่อตามที่คาดการณ์ไว้นำา
ไปสู่โอกาสอันมากมาย บริษัทต่างๆ เริ่มตระหนักว่าการ
ปฏิวัติครั้งนี้จำาเป็นต้องมีความเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน
ที่โครงสร้างพื้นฐานของเครือข่าย และความสามารถใน
การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล เรากำาลังนำาทาง 
มุ่งหน้าผ่านการปฏิวัติคร้ังน้ีโดยการผลักดันนวัตกรรม
ในโครงสร้างพ้ืนฐานของเครือข่าย การจัดการโครงสร้าง
พ้ืนฐานและการวิเคราะห์เพ่ือสกัดเอาข้อมูลเชิงลึกท่ี
สามารถนำามาปฏิบัติได้จริงออกมาจากข้อมูลท้ังหมด 

Cisco ตั้งใจที่จะปฏิวัติการแก้ไขปัญหาจากเชิงรับ
เป็นเชิงรุก และลดเวลาการดำาเนินการจากวันมาเป็น
นาที เราจะดำาเนินการเช่นนั้นด้วยการเปลี่ยนให้ 
อุปกรณ์ทุกๆ ชิ้นในเครือข่ายกลายเป็นเซนเซอร์และ
ส่วนประมวลผลย่อยที่กระจายตัวออกไป ด้วยการ
รับเอาข้อมูลจากอุปกรณ์ที่ขอบเรือข่าย นำาเอาการ
ประมวลผลเข้าใกล้แหล่งข้อมูล เราสามารถทำาการ
วิเคราะห์ด้วยความเร็วสูงเพื่อผลิตข้อมูลเชิงลึกที่
สามารถนำามาปฏิบัติได้จริงผ่านการเรียนรู้ของเครื่อง 
(Machine Learning) 

ด้วยฐานผู้ใช้งานขนาดใหญ่ที่สุดและโซลูชัน ASIC ที่
ปรับแต่งเอง Cisco วางตำาแหน่งตัวเองอย่างไม่เหมือน
ใครที่จะออกแบบอาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ที่ปรับแต่ง
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มาเพื่อให้เหมาะกับการวิเคราะห์มากที่สุด จงใช้
ประโยชน์จากพลังของฐานผู้ใช้งาน การที่อุปกรณ์
แบบมีสายและไร้สายรวมกันอยู่ในเครือข่ายหนึ่ง
เดียวนั้นหมายความว่าความอัจฉิรยะที่ของเครือข่าย
สามารถช่วยในการแก้ปัญหาได้ ไม่ว่าปัญหานั้นจะเกิด
ที่ขอบหรือไม่ก็ตามภายในเวลาไม่กี่วินาที และเมื่อ
เวลาผ่านไป จะสามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้
ก่อนที่จะเกิดเสียอีก ความสามารถนี้จะช่วยให้แผนก 
IT สามารถส่งมอบสัญญาระดับการให้บริการ (SLA) 
สำาหรับประสิทธิภาพของเครือข่ายและแอพพลิเคชันที่
จำาเป็นสำาหรับในอนาคตได้ 

บทสรุป 
จากการที่หลายสิ่งหลายอย่างต้องพึ่งพาการใช้ 
ขอบเครือข่าย การทำาให้ระบบ LAN และ WAN ทั้ง
แบบมีสายและไร้สายกลายเป็นสินค้าทั่วไปอาจก่อให้
เกิดความเสี่ยงในด้านของการเจาะระบบรักษาความ
ปลอดภัย ความสูญเสียผลิตภาพและผลกำาไร  
ความสูญเสียโอกาส และขาดความสามารถการรับ
รู้สถานะ ขอบเครือข่ายของ Cisco ช่วยให้องค์กร
สามารถไปได้เหนือกว่าวิธีการแบบเดิมๆ ด้วยการมอบ
ระบบอัจฉริยะคุณภาพสูงท่ีขอบเครือข่าย เพ่ือให้คิดค้น
นวัตกรรมได้เร็วข้ึน ลดต้นทุนและความซับซ้อนลง 
รวมท้ังลดความเส่ียงด้วย วิธีน้ีจะช่วยให้องค์กร: 

•  ปกป้องธุรกิจด้วยการป้องกันด่านแรกอันแข็งแกร่ง 

•  มอบแอพพลิเคชันไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
มั่นใจ 

•  มอบประสบการณ์ไร้รอยต่อให้แก่พนักงานไม่ว่าจะ
อยู่ที่ใด 

•  สร้างความผูกพันธ์กับลูกค้าเพื่อผลักดันรายได้ให้
เพิ่มพูน 

•  จัดการอุปกรณ์ IoT ได้ดียิ่งขึ้น และปรับสภาพ
แวดล้อมทางกายภาพให้เหมาะสม 

•  ให้มุมมองอันเหมาะสมถึงสถานการณ์ที่กำาลังเกิด
ขึ้นกับธุรกิจได้อย่างแท้จริง 

ข้อมูลเพิ่มเติม 
ถ้าต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเพจของ 
Cisco Unified Access™ Technology ที่ http://www.
cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/
unified-access/index.html 
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