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White Paper 

Uma abordagem de melhores práticas para migrar 
para uma colaboração mais avançada 

 

O mundo atual está mais conectado e móvel. As pessoas estão trabalhando juntas 
em suas empresas e com clientes externos e parceiros de negócios. Para facilitar 
essa conectividade, elas esperam usar os dispositivos que escolheram para todos os 
tipos de colaboração, inclusive vídeo.   

As empresas estão explorando novos modelos de distribuição compatíveis com essa maior colaboração. Elas 
estão considerando a variedade de modelos, como nas dependências, em nuvem (publica/privada) e/ou híbridos, 
para obter flexibilidade, gerenciamento simplificado e serviços mais uniformes. Elas também estão refletindo sobre 
várias opções de infraestrutura, como dedicada, hospedada e/ou virtualizada. 

O Cisco® Collaboration Services pode ajudá-lo a prosperar neste ambiente dinâmico porque nossas soluções 
envolvem mobilidade, vídeo e nuvem, além de permitir que seus funcionários e parceiros trabalhem mais integrados 
e sejam mais produtivos em qualquer lugar, a qualquer momento. Com o Cisco Collaboration Services, é possível: 

● Capacitar funcionários para que trabalhem à sua maneira – onde, quando e como quiserem – sem limites 

● Envolvê-los de forma mais eficiente ajudando os funcionários a se conectarem mais com seus clientes, 
colegas e parceiros de negócios 

● Inovar estimulando relacionamentos melhores e trabalhando em novos produtos, soluções e processos 

Obtenha o máximo da colaboração com a migração 
As possibilidades da colaboração são infinitas. Mas para liberar todo potencial, a solução de colaboração precisa estar 
atualizada e oferecer o melhor desempenho. A mudança para a versão mais atual do Cisco Unified Communications 
Manager (Cisco Unified CM) pode ajudar sua empresa a aproveitar as vantagens da colaboração mais recente.  
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A versão mais atual do Cisco Unified CM oferece (figura 1): 

Figura 1 

 

Como manter baixos os custos de suporte 
Você enfrenta custos de suporte, problemas de desempenho e maiores riscos à empresa à medida que os 
aplicativos se tornam obsoletos. Além disso, você fica sujeito a um custo de oportunidade na qual sua equipe 
gasta tempo mantendo um sistema que nem sempre pode oferecer o desempenho que atenda às necessidades 
maiores de sua empresa.  

Além de ajudá-lo a melhorar o desempenho do sistema, a migração para a versão atual das soluções de 
colaboração da Cisco também mantém o controle de seus custos de suporte e oferece uma vantagem competitiva 
por ser compatível com novas ferramentas de colaboração. 

Neste white paper, conheça algumas das principais recomendações e melhores práticas que a Cisco e nossos 
parceiros desenvolveram para tornar sua migração bem-sucedida.  

Uma abordagem das melhores práticas para a migração 
O planejamento e a execução da migração para a versão mais recente do Cisco Unified CM precisa de 
preparação cuidadosa para oferecer um rápido retorno sobre o investimento.  

Recomendamos uma abordagem passo a passo para a migração com base em três fases (figura 2): 

Figura 2 
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Planejar a iniciativa de migração 

Descoberta e preparação 
O processo de descoberta e preparação oferece um roteiro a ser seguido à medida que a migração é feita. 

1. Reúna e gerencie sua equipe de migração para começar o planejamento da iniciativa de migração. Suas 
telecomunicações e equipes de rede são responsáveis por grande parte do trabalho de migração. O grupo 
de TI do data center também pode participar, principalmente se você estiver migrando para um modelo de 
colaboração baseada em nuvem ou em implantação virtualizada. Nossos especialistas recomendam incluir 
os usuários finais nos aspectos importantes de seu planejamento para garantir a satisfação aos usuários. 

Depois de criar sua equipe, defina seus principais objetivos, dependendo das prioridades da empresa. Um 
objetivo muito importante é concluir a migração com interrupções mínimas ao seu sistema de produção. Além 
disso, com a inclusão de novas ferramentas de colaboração, como vídeo, soft clients e Cisco Jabber, as 
vantagens completas da nova solução de colaboração são rapidamente observadas de três a seis meses. 

2. Crie um checklist de planejamento para disponibilizar orientação ao iniciar a execução do plano 
estratégico. Use um modelo de administração com base em: 

● Gerenciamento do projeto  

● Comunicados  

● Gerenciamento de 
mudanças 

● Arquitetura 

● Suporte de dois dias  

● Treinamento e adoção  

Depois de ter uma equipe e estrutura definidas, programe comunicações regulares entre os envolvidos. 
Desenvolva uma programação e marcos de gerenciamento de mudanças, incluindo um período de 
"congelamento", no qual não é permitida alterações no sistema antes da migração. 

Não se esqueça de preparar-se para o treinamento e a adoção logo após a migração. Prepare-se para 
promover entre os funcionários as melhorias de serviços relevantes para a empresa e oferecer treinamento, 
se necessário.  

3. Determine o estado do licenciamento. Considere as necessidades de licenciamento atuais além das novas. 
Use o aplicativo Cisco Prime License Manager, incluído no Cisco Unified CM versão 9.0 e posterior, para 
gerenciar o licenciamento em vários clusters e aplicativos de comunicações unificados.    

Primeiro, avalie o licenciamento necessário para seus aplicativos, por exemplo, o Cisco Unified CM, o correio 
de voz Cisco Unity® e outros serviços, como o Cisco Emergency Responder.  

Se estiver migrando para um ambiente virtualizado, também será necessário verificar a necessidade de 
licenciamento do VMware.  

 

 

  

"O licenciamento correto de sua migração é muito importante para 
evitar grandes atrasos no projeto. A migração sempre envolve a 
inclusão de recursos ou modelos dinâmicos de implantação, o que 
pode afetar o licenciamento." 

   Himanshu Desai, Diretor, Cisco Collaboration Services 
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4. Execute a descoberta do sistema, uma etapa essencial no planejamento. Considere todos os componentes 
de colaboração que tenham dependências, como gateways, telefones e aplicativos. Antes de continuar 
a migração, identifique todas as dependências de hardware e software, inclusive componentes de terceiros.  

Por exemplo, os provedores de serviços de saúde usam com frequência sistemas de paging nos hospitais e 
em outras instalações. Durante a fase de descoberta, eles precisam confirmar se o hardware e o software do 
sistema de paging funcionarão após o cutover para o novo sistema.  

Para ajudar a garantir a compatibilidade com a atualização desejada, você pode convidar fornecedores 
terceirizados para participar da fase de descoberta e do próprio processo de migração. 

Durante a descoberta, crie uma tabela que inclua todos os principais componentes e o status de dispositivos 
e aplicativos, de terceiros ou não. A tabela deve incluir detalhes sobre as versões atual e a desejada.  

 

 

 

 

 

 

 

5. Determine seu caminho de atualização de software. Consulte o documento da descoberta que você 
desenvolveu anteriormente e verifique se precisa adotar uma abordagem de um ou vários caminhos para 
atualizar sua solução Cisco Unified CM. No caso de algumas versões de software, é possível migrar de sua 
versão atual diretamente para a desejada. Em outras situações, é preciso migrar para uma versão de 
software intermediária e depois para a versão desejada.  

Você pode precisar de hardware adicional para auxiliar na migração do software. Se a prioridade for evitar 
tempo de inatividade, simule o ambiente de produção atual em um laboratório, atualize para a fase 
intermediária e depois migre para a versão desejada.  

A avaliação do caminho de atualização de software pode ser muito detalhada e demorada, mas é uma etapa 
importante para ajudar a minimizar riscos. Se precisar de ajuda, a Cisco e os nossos parceiros oferecerão 
serviços avançados para auxiliá-lo em qualquer fase do processo de migração. 

6. Verifique a compatibilidade do aplicativo. Como muitas empresas, talvez você esteja usando aplicativos 
de comunicação de terceiros como parte da solução de colaboração. Ao planejar a implantação, verifique as 
versões do aplicativo para garantir que sejam compatíveis.  

O Cisco Connection Online (CCO) mantém uma matriz de compatibilidade de software que é um excelente 
recurso para os detalhes mais recentes sobre o software de terceiros. Essa matriz de compatibilidade 
também oferece detalhes sobre firmware de telefone. Na maioria dos casos, é possível atualizar os telefones 
e gateway de comunicações antes de envolver os principais componentes da  
solução de colaboração.  

  

"A página do Cisco Compatibility Matrix é um ótimo recurso que 
pode ajudá-lo a verificar se todos os elementos funcionarão em 
conjunto após a migração." 

    Rajesh Ramarao, Gerente, Cisco Collaboration Services 

http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cucm/compat/ccmcompmatr1.pdf
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7. Escolha uma estratégia de migração. Muitas vezes, você tem duas opções para definir sua estratégia de 
migração. Você pode realizar uma migração imediata, que é econômica, mas que possivelmente pode ter um 
impacto mais direto nas operações empresariais. As escolas sempre escolhem essa abordagem e atualizam 
suas infraestruturas de rede durante as férias escolares ou nos finais de semana, quando o tempo de 
inatividade não é um problema.  

Outras empresas, como os provedores de serviços de saúde, exigem um tempo de atividade de 24 horas. 
Elas desenvolvem uma réplica do ambiente de produção atual, atualizam o sistema para a versão desejada e 
depois disponibilizam essa versão. Essa abordagem leva menos tempo, mas requer algum investimento na 
aquisição do equipamento para replicar o ambiente atual.  

8. Crie um plano de migração específico para o local. A criação de um plano de implementação específico 
para o local é uma fase essencial no processo de design. Esse tipo de plano funciona como um checklist e 
também como um guia de configuração que pode ser consultado como parte do processo de cutover. 
Prepare um plano de implementação listando todas as suas dependências de hardware e software. Não se 
esqueça dos elementos de apoio, inclusive a infraestrutura física, como aquecimento, ventilação e ar 
condicionado (HVAC) ou do status dos serviços de rede, como DNS (Domain Name System) ou DHCP 
(Dynamic Host Configuration Protocol). Componentes ou aplicativos dependentes ausentes podem ter um 
efeito negativo mais tarde.  

O licenciamento também deve ser incluído em seu plano de migração específico para o local. É algo sempre 
esquecido por muitas empresas e muito importante se você estiver migrando para um ambiente virtualizado.  

Table 1. Exemplo de checklist da Cisco 

Lista de tarefas pré-atualização 

Lista atualizada de bugs de software  
◦ Hardware 
◦ Software 
◦ Firmware de telefone 
◦ Disponibilizar o compartilhamento de firmware par 
◦ Parâmetro de serviço do TFTP (Trivial File Transfer Protocol) para atender mais solicitações 

Usar SFTP ou FTP para atualização paralela do cluster  
◦ Instalar o firmware de telefone IP em todos os nós do cluster 
◦ Definir os níveis de rastreamento que serão usados como padrão no serviço Cisco Unified CM 
◦ Versões do Cisco IOS® Voice Gateway (Quantas? Elas estão atualizadas?) 
◦ Aplicativos de comunicações unificadas associados 
◦ Verificar se todos os serviços essenciais estão funcionando 
◦ Contagem de dispositivo registrado 
◦ Verificar erros na central de alerta 
◦ Verificar configurações do cluster com relatório unificado 

Verificar serviços de rede 
◦ Executar teste de diagnóstico de utilitários e status de ntp de utilitários em todos os nós 
◦ Verificar a conectividade de rede do NTP (Network Time Protocol) com os servidores NTP 
◦ Verificar a conectividade da rede com os servidores DNS, se utilizados 
◦ Localidades do Cisco Unified CM e de telefone  
◦ Parâmetros de rede 

Fazer back up de imagens de segundo plano e toques personalizados 
Desabilitar o acesso administrativo ao cluster até que a atividade de migração/atualização esteja concluída 
Executar backup de DRS (Disaster Recovery System) de todo o cluster 

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/voicesw/ps6790/ps5748/ps378/prod_brochure0900aecd8062a4f9.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cucm/compat/ccmcompmatr1.pdf
http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cucm/compat/ccmcompmatr1.pdf
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Lista de tarefas pré-atualização (continuação) 

Desabilitar o serviço de mobilidade de extensão 
◦ Usar a UCT (User Count Tool, ferramenta de contagem de usuários) para determinar a contagem de licenças  

◦ Entrar em contato com a equipe de GLO (Global Licensing Operations, operações de licenciamento global) para migrar 
as licenças 

◦ Verificar a conectividade da rede com o servidor SFTP/FTP 

◦ Verificar o acesso do arquivo de atualização no servidor SFTP/FTP 

◦ Verificar o nome de usuário e senha do SFTP/FTP 

Abrir a SR (Service Request, solicitação de serviço) proativa com o Cisco TAC (Technical Assistance Center) 
para cutover  

9. Crie um documento de teste de aceitação. Para confirmar se a migração foi bem-sucedida, é preciso 
verificar e avaliar os sistemas da infraestrutura da rede, bem como se as funções de usuário final estão 
disponíveis e funcionando. Não é possível testar cada endpoint, mas é possível realizar testes nos recursos 
mais usados. Por exemplo, verifique se as replicações de banco de dados foram bem-sucedidas ou confirme 
se os tons de discagem estão funcionando. 

Criar a nova solução 

Executar cutover e testes 
Agora é o momento de criar a nova solução e executar o cutover de atualização. Você tomou cuidado no 
planejamento de toda a migração e esta etapa de implementação não é exceção.  

1. Se estiver fazendo uma migração no local, priorize suas etapas com base nas interdependências. 
Por exemplo, considere os servidores que primeiro precisam de atualização para serem compatíveis com 
aplicativos, serviços e dispositivos específicos.  
Se você estiver replicando o ambiente de produção, use os dados da infraestrutura atual para criar uma 
duplicata exata do sistema. Exporte os dados para a versão desejada do Cisco Unified CM antes da 
migração. A maioria dos aplicativos nativos oferece ferramentas que podem auxiliá-lo durante este processo 
de importação e exportação.  

2. Faça a troca e teste os resultados. Se estiver migrando um ambiente replicado, será preciso planejar 
o processo de cutover. Ao criar a réplica offline do ambiente, o endereçamento IP deve ser compatível com 
o ambiente de produção. Quando for o momento de mudar de sistema, desligue o ambiente de produção, 
troque os cabos para a réplica e coloque online o novo ambiente de colaboração. Em seguida, inicie 
a verificação do desempenho com o documento de teste de aceitação. 

Prepare-se para as necessidades de compatibilidade 
Uma grande migração da infraestrutura pode apresentar problemas em curto prazo, mesmo na melhor das 
hipóteses, portanto, o planejamento da compatibilidade é essencial. 

3. Desenvolva um plano de compatibilidade antes da migração. Verifique se sua empresa está preparada 
para lidar com chamadas adicionais ao help desk e oferecer auxílio rápido, caso surja algum problema de 
desempenho. Talvez você queira consultar a Cisco ou um de nossos parceiros para obter auxílio adicional 
alguns dias após a migração. 

Como último recurso, você deve ter também um plano adicional, para o caso problemas maiores. Leve em 
consideração o tempo de inatividade ou outros problemas importantes que sua empresa pode tolerar antes 
de reverter para o sistema anterior.  

http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cucm/upgrade/uct/CUCM_BK_UCT_Admin_Guide_chapter_010.html
mailto:licensing@cisco.com
mailto:licensing@cisco.com
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Gerencie a infraestrutura 

Otimize a nova solução 
Você atingiu um marco importante ao concluir o cutover e a nova rede está funcionando perfeitamente. Entretanto, 
a colaboração é uma jornada, não um destino. O gerenciamento e a otimização da rede de maneira efetiva devem 
ser um foco contínuo. 

1. Cada infraestrutura de colaboração precisa de manutenção regular. Muitos fatores podem afetar 
o desempenho da infraestrutura de colaboração. A implementação de um novo aplicativo ou a aquisição de 
uma empresa podem criar novos problemas. Entretanto, com o passar do tempo, algumas alterações, como 
um crescimento constante de usuários e dispositivos móveis, podem causar problemas de desempenho 
lentamente.  

Às vezes, o desafio da otimização envolve as pessoas, o processo e a cultura, e não a tecnologia. Sua 
plataforma pode estar funcionando com eficiência máxima, mas mesmo assim você pode ter um problema 
de adoção pelo usuário, o que se traduz em uma infraestrutura subutilizada. Inclua avaliações e revisões 
periódicas no plano de manutenção. 

Plano para necessidades futuras 
Seus negócios estão em constante evolução, e você precisa da flexibilidade e da escalabilidade da rede para 
atender às necessidades dessa mudança.  

2. Considere como você atenderá às necessidades de colaboração no futuro. Talvez você queira aprimorar 
seu sistema para aproveitar os novos recursos de vídeo ou mobilidade ou ampliar os recursos que já estão 
em uso. Converse com os líderes funcionais e da unidade de negócios em sua empresa sobre como eles 
poderiam integrar ainda mais a colaboração nos processos empresariais. Além disso, explore como a 
migração para novos modelos de negócios, por ex., a nuvem, poderiam beneficiar sua empresa.  

A otimização não é uma atividade final. Como uma regulagem periódica do motor, a otimização foi 
desenvolvida para evitar que a rede precise de reparos. Pense nisso ao fazer a implantação e torne-a parte 
de uma rotina operacional contínua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerações especiais sobre a migração para a nuvem 

Qual será a diferença se a migração for feita para uma solução de colaboração baseada em nuvem? 
Grande parte dos processos de migração é igual, esteja você migrando para uma solução local atualizada 
ou mudando para a nuvem. Mas há algumas considerações especiais que devem ser lembradas.  

Quais são seus objetivos para a nuvem? 
Ao planejar a migração, tenha em mente o determinante de negócios original que o direcionou a um 
modelo baseado em nuvem. Quais são as vantagens empresariais que serão obtidas? Como você pode 
ajudar a garantir que o programa de migração continue voltado para esses objetivos empresariais? 
Considere as operações que você deseja terceirizar para o fornecedor da nuvem e aquelas sobre as 
quais deseja manter o controle.  

Considere a governança 
Muitas vezes, as soluções em nuvem exigem uma abordagem diferente para as operações e 
administração da rede. Geralmente a nuvem requer uma abordagem de controle mais padronizada. Em 
algumas empresas, frequentemente há uma abordagem mais unificada com grande autonomia delegada 
a cada local, o que permite diferentes aplicativos e recursos. Dessa forma, é importante haver consenso 
sobre a estratégia e os processos apropriados de controle e administração em vigor.  
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"Um excelente gerenciamento do programa de ponta a ponta 
é a chave de uma migração bem-sucedida para a colaboração em 
nuvem. Tenha uma visão completa do programa de migração que 
envolve os elementos do sistema que sua empresa controlará, 
e quais responsabilidades serão administradas por um provedor." 
Michael Rabinowitz, Diretor, Cisco Business Development  

Avalie o retorno sobre o investimento 

Como você pode ter certeza de que seu esforço de migração resultará no valor máximo e no retorno 
sobre o investimento? Seguindo três etapas importantes, você pode ajudar a garantir um resultado bem-
sucedido com vantagens consideráveis. 

Reduza o custo total de propriedade 
A redução do custo total de propriedade (TCO) faz parte de cada nova versão do Cisco Unified 
Communications Manager (Cisco Unified CM). Talvez as maiores reduções nos custos ocorram devido 
à virtualização, aos requisitos de hardware reduzidos e ao aproveitamento das vantagens dos recursos 
do data center. Uma das maneiras mais simples de controlar custos é padronizando uma versão 
específica do Cisco Unified CM em toda a empresa. Você também deseja se concentrar no 
desenvolvimento de um conjunto padrão de processos de operações, métodos e procedimentos para 
que isso seja comprovado. Com os procedimentos documentados, o uso de uma implementação 
padronizada do unified communications (UC) reduz bastante as despesas operacionais (OpEx). 
Ferramentas como o Cisco Prime também podem reduzir as despesas operacionais gerais. A análise 
pelo Cisco Advanced Services sugere que operadores de UC eficientes exijam menos de um funcionário 
em tempo integral por 10.000 telefones. 

 

 

 

 

 

"Com um ambiente de colaboração padronizado, os clientes da 
Cisco têm um quinto das despesas operacionais quando 
comparadas às versões e ambientes mistos." 

Dave Bauhs, Gerente, Cisco Advanced Services 

Aumente a coordenação 
A migração para um ambiente em nuvem muitas vezes envolve a coordenação de mais elementos do 
que em uma migração no local. Sua equipe de TI deve estar preparada para gerenciar várias atividades 
de uma só vez. Por exemplo, o desempenho do circuito de WAN tem mais prioridade nos ambientes em 
nuvem. Além do gerenciamento do processo de migração, talvez seja necessário, ao mesmo tempo, 
atualizar os circuitos de WAN.  

 



 

 
© 2014 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Este documento contém informações públicas da Cisco. Página 9 de 10 

 

Serviços especializados disponibilizados pela Cisco e nossos parceiros 
A aplicação de uma abordagem estratégica à migração que é baseada nas melhores práticas é essencial para uma 
migração tranquila do Cisco Unified Communications Manager. Além disso, se você precisar de assistência adicional, 
a Cisco e nossos parceiros terão o conhecimento e a experiência para oferecer uma grande variedade de serviços 
profissionais para auxiliá-lo. Nossos serviços são baseados em nossa abordagem completa do ciclo de vida flexível 
desenvolvida para ajudá-lo a ser bem-sucedido em qualquer estágio na evolução de seu ambiente colaborativo.  

 Planejamento 
Nossos serviços de planejamento ajudam você 
a avaliar a nova tecnologia de colaboração e tomar 
decisões com confiança mais rapidamente. 
Desenvolvemos uma estratégia e um roadmap de 
arquitetura que serão alinhados com as necessidades 
da empresa. O Cisco Unified Communications 
Migration Service é uma oferta de serviço que pode 
ajudá-lo a iniciar a jornada de migração. 

Desenvolvimento 
No momento de implantar sua nova solução, nossos 
recursos de desenvolvimento ajudam você a determinar 
que os novos sistemas ou ferramentas de colaboração 
estão prontos para a sua rede de produção.  

Treine seus usuários 
A migração para uma nova versão do Cisco Unified CM permite que os funcionários e outros usuários 
acessem muitos recursos novos. Mas a grande maioria deles será invisível, a menos que você ofereça 
treinamento a seus usuários sobre os novos recursos. Para divulgar a nova solução internamente, 
recomendamos a abordagem ADKAR: 

• Conscientização: logo que a migração for concluída, conscientize seus usuários sobre os novos 
recursos disponíveis.   

• Desejo: explique aos usuários finais por que o novo sistema é importante para eles. 

• Conhecimento/Capacidade: ofereça programas de treinamento, guias de referência rápida 
e outros comunicados para mostrar às pessoas como usar os novos recursos disponíveis. 

• Reforço: entenda que suas comunicações podem não alcançar a todos na primeira vez e reforce 
periodicamente sua mensagem enviando atualizações e lembretes.  

Analise e avalie o sucesso 
A análise do sucesso da implantação e a avaliação das vantagens são importantes para justificar 
a iniciativa de migração. Para entender como o novo sistema está ajudando sua empresa, basta 
acompanhar as despesas operacionais e o TCO. Se desejar, concentre-se no modo como seus 
funcionários estão usando os novos recursos. Envie uma pesquisa diretamente aos usuários para que 
eles recebam feedback ou use métricas da rede para ter uma amostra dos recursos que estão sendo 
usados. A utilização pode ser colocada em uma estrutura de referência importante comparando 
a utilização informada pelo sistema com parâmetros de comparação. Além disso, para os líderes da 
empresa, as métricas definitivas incluem indicadores-chave de desempenho (KPIs), como economia 
em viagens, colaboração por regiões ou melhor desempenho nas vendas. 
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A Cisco e nossos parceiros podem implantar as novas soluções, aplicativos e infraestrutura de rede. Além disso, 
podemos integrar seus novos sistemas ou aplicativos de colaboração aos bancos de dados atuais, como os 
sistemas de gerenciamento de documento. 

Com o Migration Services, conduzimos a migração específica do local com design, metodologia de migração 
e transferência de conhecimento. A migração bem-sucedida é essencial para a experiência e adoção pelo 
funcionário. Nossos recursos de serviços inteligentes oferecem visibilidade constante do estado da rede para 
ajudar na orientação do processo de implantação. Por exemplo, o Cisco Collaboration Analytics Services o ajuda 
a ter uma percepção do sucesso da migração. 

Gerenciamento 
Após a conclusão da implantação, oferecemos serviços de gerenciamento para ajudá-lo a garantir que sua rede 
não tenha problemas e que ela valorize seu investimento ao máximo. Considere o Cisco Change Management 
Services para ajudar a garantir a adoção em toda a empresa. O Cisco Unified Communications Optimization 
Service oferece uma avaliação completa de todo o sistema.  

Razões para escolher a Cisco   
A Cisco é a líder de mercado nos segmentos corporativos de voz, vídeo e conferência pela Web. Somos um 
parceiro comprovado com uma capacidade exclusiva de oferecer tecnologia de colaboração atraente e inovadora. 
Permitimos que as pessoas trabalhem à sua maneira por meio da capacidade combinada de software, hardware 
e rede. Mais de 200.000 clientes em todo o mundo usam nossas soluções em nuvem e no local e mais de 3.500 
parceiros do Cisco Certified Collaboration estão distribuindo essas soluções. Nossas soluções são apoiadas por 
serviços técnicos e profissionais, premiados com suporte global. Da mesma maneira como os produtos e serviços 
adequados da Cisco podem ajudar a assegurar o sucesso, a Cisco Capital® oferece as opções de financiamento 
mais adequadas para a sua empresa. Acesse http://www.ciscocapital.com para consultar as soluções de 
financiamento disponíveis e para identificar seu representante local da Cisco Capital. 

 

Para obter mais informações sobre como a organização de serviços da Cisco pode ajudá-lo a obter o máximo 
do investimento feito em tecnologia, acesse aqui ou entre em contato com seu representante da Cisco.  
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A Cisco possui mais de 200 escritórios no mundo todo. Os endereços, números de telefones e fax estão disponíveis no site 
www.cisco.com/go/offices. 

Cisco e o logotipo da Cisco são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Cisco e/ou de suas afiliadas nos EUA e em outros 
países. Para ver uma lista de marcas comerciais da Cisco, acesse: www.cisco.com/go/trademarks. Todas as marcas de terceiros citadas 
pertencem a seus respectivos proprietários. O uso do termo "parceiro" não implica uma relação de sociedade entre a Cisco e qualquer outra 
empresa. (1110R) 
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