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Przekształć swoją sieć w platformę 
sprzyjającą innowacjom.

Zapewnij użytkownikom 
innowacyjne funkcje.
Hotel Hyatt Regency w Santa Clara nawiązał współpracę 
z Cisco, aby zapewnić klientom spersonalizowaną, 
innowacyjną obsługę, wykorzystując rozwiązanie Cisco 
Connected Mobile Experiences i Wi-Fi.

Dzięki temu możliwe było:

•  Monitorowanie danych na temat wykorzystania obiektów 
przez klientów. 

• Monitorowanie usług popularnych wśród gości.
• Wskazanie obszarów o największym natężeniu ruchu. 
•  Mierzenie skuteczności reklam cyfrowych wyświetlanych na 

terenie hotelu.

Elastycznie reaguj na 
zmiany.
Przekonaj się, jak pomagamy klientom zwiększyć szybkość 
działania, oszczędzać pieniądze i upraszczać operacje.

Zadbaj  
o pełne  
bezpieczeństwo.
Wykorzystaj sieć jako czujnik i narzędzie egzekwowania zasad, aby 
chronić swoją organizację przed wystąpieniem ataku, w jego trakcie 
oraz po jego zakończeniu.

Grupa Mondi Group, austriacka firma produkcyjna działająca 
w 30 krajach, wykorzystała technologię Cisco TrustSec® 
z mechanizmem Cisco Identity Services Engine, co umożliwiło jej:

20% 
wzrost przychodów

dzięki wykorzystaniu sieci Wi-Fi dostępnej 
dla gości do gromadzenia i przesyłania 
danych oraz działań marketingowych1
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Firma Zitcom wykorzystuje sieci 
definiowane programowo Cisco®, aby 
skrócić czas wprowadzenia aplikacji na 

rynek z kilku godzin do paru minut.

„Uaktualnianie 
oprogramowania 

sprzętowego stało się 
nagle bajecznie proste” 

— Thomas Raabo, menedżer 
ds. operacji sieciowych, Zitcom

Spółka Lufthansa Systems wdrożyła 
inteligentną sieć WAN Cisco (IWAN) 

i skróciła czas realizowania zamówień o

80%3

Firma Penn Mutual wykorzystała rozwiązania 
Cisco Meraki®, aby samodzielnie udostępniać 

sieć VPN w oddziałach, co przyniosło jej

40% 
oszczędności4

Za pięć lat 40% 
liderów rynkowych 
w dowolnej branży 
utraci tę pozycję ze 
względu na tempo 
zmian”5

— Chuck Robbins, CEO, Cisco

„

Rozwiązania Cisco pozwalają  
wykrywać ataki ponad

100 razy 
szybciej

niż średnia w branży.

46 godzin
200 dni6

a

Zmianę skali bezpieczeństwa 
bez konieczności zwiększania 

zatrudnienia w dziale IT.

Wprowadzenie elastycznych 
zasad BYOD bez naruszania 

bezpieczeństwa. 

„Rozwiązanie Cisco pozwala nam bardzo precyzyjnie 
określić, kto usiłuje uzyskać dostęp i do czego. Wystarczy 

jeden bezprzewodowy punkt dostępu lub przełącznik. 
Dzięki temu możemy odpowiednio kategoryzować 

każdego użytkownika i stosować zbiór zasad dopasowany 
do wymogów bezpieczeństwa informacji”7.

— Roman Scarabot-Mueller, dyrektor ds. infrastruktury, Mondi Group International

Czas przekształcić sieć w źródło innowacji. Możemy pomóc.  
Przekonaj się, co możesz osiągnąć, wprowadzając nowe rozwiązania.
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