
Mạng Không Dây Nhanh 
Chóng, Đơn Giản, An Toàn 
Cực Kỳ Hiệu Quả

Hãy tận dụng ba ưu đãi khuyến mại tuyệt vời sau đây để đảm bảo khoản đầu tư của bạn chắc chắn mang lại hiệu quả to lớn!

Để bắt đầu, chỉ cần liên hệ với Đối Tác Cisco được ủy quyền của bạn.

Cisco Aironet®1 2

Switch Bán Chạy Nhất Miễn Phí
Ưu đãi dịch vụ Mobility Express

Nhận ngay thiết bị Cisco Catalyst® 2960X-24PS-L1 
miễn phí khi mua từ 10 thiết bị Điểm Truy Cập 

802.11ac wave 2 trở lên.2
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Lưu lượng sử dụng mạng không dây dự 
kiến sẽ tăng gấp ba lần trong ba năm tới

Đừng để hệ thống mạng của bạn phải chịu 
rủi ro.
Bạn cần một giải pháp không dây mạnh mẽ và 
đáng tin cậy, có mức độ an toàn cao và dễ dàng 
triển khai

100% 

các tổ chức 
đều đã tương tác 
với các trang web 
chứa phần mềm 

độc hại.

Khách hàng sử dụng các giải pháp Cisco® 
sẽ có những lợi ích:

• Dễ dàng triển khai

• Trải nghiệm doanh 
nghiệp di động tuyệt vời

• Truy cập mạng không dây 
nhanh chóng và an toàn

• Được bảo vệ bởi Cisco 
AMP for Endpoints

Hãy làm mới hệ thống mạng của bạn để mang đến trải nghiệm doanh nghiệp di động tốt nhất, nâng 
cao năng suất và đơn giản hóa các hoạt động. Hãy để chúng tôi giúp bạn làm điều đó thật an toàn.

Mua 80 giấy phép Cisco AMP Endpoint và nhận được thêm 20 giấy phép thưởng (Tổng cộng 
100 giấy phép)

ƯU ĐÃI THƯỞNG

Tặng miễn phí bản quyền điểm truy cập
Ưu đãi kèm theo bộ điều khiển

Được hưởng 100 giấy phép thiết bị điểm truy cập 
miễn phí khi mua các Bộ Điều Khiển Không Dây 

Cisco 5520 hoặc Cisco 5508 Series.

Bộ Điều Khiển Không Dây Cisco

Chỉ có Cisco mới có thể duy trì trải nghiệm không dây của bạn 
ngay cả khi bạn gặp phải sự cố đột ngột của các thiết bị di động 
có mật độ sử dụng cao. Chỉ Cisco mới có thể giúp bạn đảm bảo kết 
nối từ các thiết bị đầu cuối vào mạng mà không cần lo lắng về các 
mối đe dọa bảo mật mới nhất.

Bất kể cho dù được quản lý qua đám mây bằng thiết bị Cisco Meraki® 
hay quản lý tại các cơ sở của bạn bằng Cisco Aironet®, Cisco Wireless 
Plus, giải pháp Cisco Advanced Malware Protection for Endpoints sẽ 
mang lại cho bạn một hệ thống mạng không dây mạnh mẽ và đáng 
tin cậy, có mức độ an toàn cao và dễ dàng triển khai.


