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Số hóa chưa bao giờ 
dễ dàng như vậy 
Khuyến mãi Truy cập An toàn mới dành cho DNA của Cisco

Liên hệ với Cisco Account Manager hoặc đối tác của bạn để biết thêm thông tin.
Ưu đãi áp dụng trong thời gian giới hạn. Các điều khoản và điều kiện được áp dụng và thay đổi theo quốc gia.

Tại sao bạn nên chọn DNA của Cisco? 
Mạng là nền tảng cho doanh nghiệp kỹ thuật số của bạn. Các tổ chức thiết lập mạng và mục tiêu kinh doanh phù hợp với nhau có thể tăng doanh thu 
gấp hơn 2 lần3. DNA của Cisco cung cấp kế hoạch chi tiết cho các tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu kỹ thuật số bằng một mạng mở, hoạt động dựa trên 
phần mềm, cho phép doanh nghiệp và bộ phận CNTT đổi mới nhanh hơn, đồng thời giảm chi phí và rủi ro. Tìm hiểu thêm tại cisco.com/go/dna.

Tại chỗ
Nền tảng Cisco ONE® cho Truy cập hiện bao gồm 1 năm giấy 

phép Cisco StealthWatch® và 1 năm Giấy phép Trung tâm 
Connected Mobile Experiences (CMX) Beacon miễn phí.

Được hỗ trợ trên Thiết bị chuyển mạch Sê-ri 3850 và 3650 của Cisco Catalyst®; 
Bộ điều khiển WLAN 5520 và 8540 của Cisco; Điểm truy cập Cisco Aironet™ 1800, 

2800 và 3800. 

Được quản lý trên đám mây
Mua đăng ký phần mềm Cisco Meraki hơn 3 năm, 

hưởng 1 năm sử dụng không mất thêm phí.
Áp dụng cho mọi giấy phép sản phẩm Cisco Meraki.

Với Kiến trúc Mạng Kỹ thuật số (DNA) của Cisco® và chương trình khuyến mãi Truy cập An 
toàn, bạn có thể:

• Cá nhân hóa và tối ưu hóa trải nghiệm trên thiết bị di động cho khách hàng

• Củng cố khả năng bảo mật và tuân thủ trên toàn bộ mạng

• Đơn giản hóa mạng thông qua tự động hóa

Tự động hóa Mạng của bạn
Các đơn hàng mua SKU đủ điều kiện trị 
giá hơn $600.000 theo giá niêm yết có thể 
nhận được Thiết bị APIC-EM của Cisco trị 
giá $23.9952 mà không phải trả thêm phí. 
Khuyến mãi áp dụng cho đến khi hết hàng.

Kích hoạt các Dịch vụ DNA
Các đơn hàng mua SKU đủ điều kiện trị giá 
hơn $300.000 theo giá niêm yết có thể nhận 
được phiếu giảm giá cho các dịch vụ của 
đối tác Cisco để kích hoạt các giải pháp DNA 
định sẵn.

Cấp vốn với lãi suất 0%
Thanh toán 90% phí mua hàng trong 3 năm. 
Vào cuối kỳ, trả lại sản phẩm hoặc nhận 
quyền sở hữu bằng cách thanh toán 10% 
còn lại.

Khuyến mãi Truy cập An toàn cho NDA của Cisco
Thêm tối đa 33% giá trị1

Chuyển mạch và Không dây
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