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Mạạạạng không biên giớớớới: Hãy để để để để nhữữữững 
tươươươương tác có ý nghĩĩĩĩa diễễễễn ra khắắắắp mọọọọi nơơơơi 
Hãy tìm hiểu về các dịch vụ Mạng Không biên giới đầy 
sáng tạo của Cisco như Medianet, Cisco EnergyWise 
và TrustSec giúp đẩy nhanh tăng trưởng kinh doanh, 
giảm đáng kể TCO và bảo đảm truy nhập vô tuyến và 
hữu tuyến thông suốt từ bất cứ thiết bị và địa điểm nào. 
Xem video(6 phút)

  Thờờờời gian có hạạạạn! 

Dễ dàng nâng cấp mạng với 
chi phí thấp hơn với các thiết 
bị chuyển mạch mới Cisco 
Catalyst 2960-S, 3560-X và 
3750-X Series! Hãy liên hệ với 
Nhân viên phụ trách khách 
hàng lớn của Cisco ngay hôm 
nay để biết thêm chi tiết!

Tin mớớớới về ề ề ề Cisco 

An ninh không biên giớớớới chính là kinh doanh không giớớớới hạạạạn  

Các tổ chức đang trở thành tổ chức không biên giới. Do đó, chiến lược an ninh của 
chúng tôi đang tiến hóa để đáp ứng nhu cầu về truy nhập an toàn và dễ dàng từ bất 
cứ thiết bị và bất cứ địa điểm nào. Hãy tìm hiểu những cách tiếp cận mới về an ninh 
cần thiết như thế nào khi chúng ta tiếp tục ngăn chặn kẻ xấu trong môi trường di 
động hơn và thiết bị đa dạng hơn. 

Thông tin công nghệệệệ 

Kiểểểểm soát và giám sát phươươươương thứứứức tiêu thụ ụ ụ ụ năăăăng lượượượượng củủủủa 
công ty bạạạạn 

Cisco EnergyWise Orchestrator, phần bổ sung mới nhất vào khuôn 
khổ Cisco EnergyWise là một giải pháp quản lý nguồn dành riêng dạng 
chìa khóa trao tay cho các tài sản IT. Hãy mở rộng sự kiểm soát của 
bạn đối với mức sử dụng năng lượng và giảm chi phí năng lượng của 
bạn. 
  

Phá bỏ ỏ ỏ ỏ rào cảảảản và duy trì lòng tin an ninh như ư ư ư thế ế ế ế nào 

Hãy bảo đảm tính toàn vẹn và bảo mật của mạng, dữ liệu và tài nguyên 
của bạn bằng kiểm soát truy nhập theo chính sách và kết nối mạng 
theo nhận dạng. 
 

Sự ự ự ự kiệệệện chính: Năăăăng lượượượượng củủủủa mạạạạng lướướướưới!  

Mạng của bạn có tiêu thụ quá nhiều năng lượng? Quản lý năng 
lượng hiệu quả là một vấn đề thiết yếu. Hãy tìm hiểu làm thế nào 
bạn có thể hợp nhất và chia sẻ các nguồn năng lượng để có được 
hiệu suất và tính mềm dẻo cao hơn. Hãy đăng ký  và tham gia để 
tìm hiểu làm thế nào bạn có thể giảm mức độ tiêu thụ năng lượng 
của IT bằng một công cụ quản lý năng lượng chiến lược  

Thờờờời gian: 11h ngày 15/4 (giờ ờ ờ ờ Singapore) 

 
 

 

 

Bài đượđượđượđược thảảảảo luậậậận 
nhiềềềều nhấấấất 

•         Ba thách thứứứức an ninh hàng 
đầđầđầđầu đốđốđốđối vớớớới mạạạạng không biên 
giớớớới trong năăăăm 2010 
 

•         Mạạạạng không biên giớớớới an toàn 
củủủủa Cisco: VPN di độđộđộđộng 

Câu chuyệệệện tiếếếến hóa: Từ ừ ừ ừ côn 
trùng lên mạạạạng

Cộộộộng đồđồđồđồng Cisco 

Tham gia Twitter vớớớới chúng tôi 

Tham gia Facebook vớớớới chúng 
tôi 

Xem video củủủủa chúng tôi 

Cườườườười lên! ẢẢẢẢnh chúng tôi trên 
Flickr 

Chúng tôi còn là bloggers 
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Giờ đờ đờ đờ đây không còn khái niệệệệm ngườườườười dùng gắắắắn vớớớới máy để để để để bàn 

Hãy tiếp sức cho người dùng di động của bạn với truy nhập an toàn và 
dễ dàng tới các ứng dụng và thông tin thiết yếu từ bất cứ thiết bị di 
động nào. Ngoài ra, hãy tìm hiểu cách quản lý rủi ro an ninh của mạng 
không biên giới của chính bạn. 

Điểểểểm sáng trong ngành 

Công ty bán lẻ ẻ ẻ ẻ tạạạại Hungary tăăăăng tốốốốc phát triểểểển và tiếếếết kiệệệệm chi phí 
vớớớới Cisco 

Chuỗi cửa hàng tạp hóa Rossman hỗ trợ sự phát triển kinh doanh và 
hiệu suất chi phí bằng các mạng hữu tuyến và vô tuyến an toàn của 
Cisco. 
 
 

Telenor Connexion mở ở ở ở rộộộộng dịịịịch vụ ụ ụ ụ liên kếếếết Máy móc vớớớới Máy 
móc bằằằằng cơ ơ ơ ơ sở ở ở ở hạ ạ ạ ạ tầầầầng IP NGN củủủủa Cisco 

Telenor Connexion M2M cải thiện độ tin cậy và hiệu suất cho những 
chiếc xe hơi, các thiết bị giám sát, thiết bị đo thông minh ... được kết 
nối mạng. 

Nhữữữững sự ự ự ự kiệệệện sắắắắp tớớớới và webcast 

Các chuyên gia kinh doanh, kỹ ỹ ỹ ỹ thuậậậật và công nghiệệệệp cùng nhau 
chia sẻ ẻ ẻ ẻ nhữữữững thông lệ ệ ệ ệ tốốốối ưưưưu trong nhữữữững giảảảải pháp kếếếết nốốốối 
mạạạạng mớớớới nhấấấất từ ừ ừ ừ Cisco 

Hãy duyệt catalog những sự kiện trực tuyến, theo yêu cầu của chúng 
tôi hoặc đăng ký tham gia những sự kiện trực tiếp sắp tới. 
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