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Resumo: Soluções de mobilidade integrada para funcionários 
e clientes
Mary, gerente de operações, abre seu tablet pessoal no intervalo do almoço na 
cafeteria local. Ela faz um passeio virtual pela fábrica da empresa e observa algumas 
áreas que ela acredita que poderia acelerar o fluxo de trabalho. De volta ao escritório, 
ela abre os relatórios mais recentes em seu laptop e faz uma videoconferência com 
sua equipe internacional para recapitular os números atuais da produção. 

Enquanto isso, na rua, consumidores estão passeando pela loja popular. Graças ao 
Wi-Fi avançado e aos serviços de localização, o varejista identifica clientes regulares 
ou novos prospects. Prospects que optam por receber mensagens personalizadas em 
seus smartphones para avisá-los sobre descontos nos produtos comercializados se 
eles forem à loja agora. Muitos entram ansiosos na loja. A receita aumenta em 10%.

Figura 1. As soluções de mobilidade da Cisco aceleram a sua jornada móvel, deixando de 
restringi-lo apenas a dispositivos pessoais e passando para ambientes de trabalho totalmente 
móveis, gerando uma maior interação com o cliente. 
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Só existem duas formas de ajudar funcionários móveis e aumentar o envolvimento 
com seus clientes. E é o conjunto de soluções para a mobilidade do cliente e do 
funcionário da Cisco que torna esses cenários realidade. As tecnologias da Cisco e de 
seus parceiros se combinam para contornar os entraves da integração móvel de forma 
que você possa obter o máximo de mobilidade independentemente dos dispositivos e 
dos sistemas operacionais que seus funcionários e clientes usam.

Aproveitamento máximo da mobilidade
Muitas empresas hoje pretendem ir muito além do acesso a dispositivos móveis 
e da "Consumerização de TI" (BYOD). Elas reconhecem que a mobilidade está 
ultrapassando a conectividade e, de fato, capacitando funcionários com ambientes de 
trabalho móveis estáveis e produtivos. Para que você se aproxime dos clientes. Para 
fechar melhores negócios. Tudo isso reduzindo riscos e exposição. 

A próxima fase da mobilidade é proativa e não reativa. Agora, você pode entrar nessa 
fase com as soluções de mobilidade integrada da Cisco (Figura 1). Elas ajudam 
você a disponibilizar aos funcionários as ferramentas de mobilidade necessárias 
para um maior engajamento dos consumidores de seus produtos e serviços. As 
soluções também não tiram o foco das suas maiores preocupações, como segurança, 
experiência do usuário e complexidade.

Capacitação de funcionários, engajamento dos clientes
Em qualquer etapa da jornada de mobilidade da sua empresa, a Cisco pode ajudar 
você a planejar e criar as soluções móveis necessárias para:

1. Integrar os dispositivos móveis dos clientes no ambiente de trabalho com rapidez e 
de forma segura 

2. Ampliar o acesso seguro a aplicações empresariais, comunicação e conteúdo para 
quase todos os lugares, independentemente do tipo de dispositivo móvel e do usuário 

3. Comportar novos modelos empresariais com experiências do cliente personalizadas 
e móveis 

4. Acelerar a integração e a implantação do aplicativo móvel 

5. Integrar a mobilidade de forma incremental, em um ritmo adequado à empresa 

6. Proteger sua empresa e os dados de ameaças impostas pela mobilidade 
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Soluções de mobilidade da Cisco
A Cisco oferece um portfólio de soluções abrangente e modular:

•	 O Cisco® Mobile Workspace, uma solução que concede aos seus funcionários acesso 
totalmente seguro e fácil a um ambiente de trabalho portátil por meio de qualquer 
dispositivo. Eles podem usar com segurança aplicações de negócios, comunicar-se 
e realizar conferências, como também acessar conteúdo de praticamente qualquer 
lugar. Também tornam-se mais produtivos e colaborativos com funcionários, parceiros 
e clientes. A solução combina a rede, a segurança, a colaboração e as tecnologias de 
data center da Cisco com as tecnologias de gerenciamento de mobilidade empresarial 
(EMM) do parceiro para disponibilizar uma solução de mobilidade completa. A Cisco tem 
uma parceria com a Citrix para disponibilizar a primeira solução de ambiente de trabalho 
totalmente móvel. Essa solução pode ser implantada de forma incremental, criada acima 
de três soluções independentes:

 - Consumerização de TI (BYOD). Proteja dispositivos móveis na rede usando 
tecnologias de gerenciamento de políticas, de segurança e de WLAN da Cisco 
integradas ao software de gerenciamento de dispositivos móveis (MDM) de parceiros 
da Cisco. As opções no local e gerenciadas em nuvem estão disponíveis.

 - Colaboração móvel. Estenda seus aplicativos de conferência e o Cisco 
Unified Communications para dispositivos móveis e dê aos usuários recursos e 
experiências compatíveis com o que eles já têm em seus laptops.

 - Virtualização de desktops. Disponibilize com segurança aplicativos baseados no 
Windows para qualquer dispositivo por meio do data center, onde aplicativos e 
dados permanecem protegidos.

•	 O Cisco Connected Mobile Experiences (CMX), uma solução que permite que as 
empresas detectem, conectem e envolvam clientes através do Wi-Fi. Você pode 
localizar os dispositivos móveis dos clientes e depois enviar conteúdo contextual e 
personalizado a eles para anunciar, orientar e inspirar inovações. Isso é ideal para 
qualquer local que atenda a pessoas e comunidades, como lojas, hospitais, clínicas, 
estádios e centros de transporte. A Cisco disponibiliza o CMX em soluções de 
acesso unificado no local e gerenciadas em nuvem.

Quais são os benefícios dessa solução?
O Cisco Mobile Workspace é voltado para o funcionário, o que permite que você:
•	 Acelere a disponibilização de aplicativos e comunicações móveis usando uma 

combinação de modelos nativos, virtuais, de SaaS e baseados em navegador 

•	 Melhore o controle e a segurança de TI na rede, em dispositivos móveis, apps e dados

•	 Simplifique e acelere o design e a implementação de projetos de mobilidade 

•	 Ofereça uma experiência de dispositivo para dispositivo e de local para local 
satisfatória (e sólida) 

•	 Atenda às expectativas do funcionário com estilos de trabalho mais flexíveis 

A CMX da Cisco é voltada para o cliente, permitindo que você:
•	 Aumente a interação e o envolvimento do cliente com aplicativos móveis em tempo real 

•	 Desenvolva a satisfação e a fidelidade do cliente com informações e promoções 
pontualmente personalizadas 

•	 Aumente a receita por meio de publicidade personalizada de terceiros e campanhas 
de up-sell 

•	 Melhore a eficiência operacional ao compreender o tráfego móvel e os padrões de 
localização do dispositivo 

•	 Melhore a organização de produtos, os layouts de fábrica e ajude sua equipe a ser 
mais eficaz 

Com a Cisco, cada etapa da jornada da mobilidade aproxima você das recompensas 
oferecidas pela Internet de Todas as Coisas (IoE). A IoE combina mobilidade, 
segurança e a nuvem para acelerar a inovação conectando pessoas com processos 
de negócios, dados e coisas.

Por que escolher a Cisco?
A Cisco foi a única empresa a integrar componentes das melhores tecnologias móveis 
e de virtualização para obter uma grande mobilidade que se estende a funcionários e 
clientes móveis. A Cisco oferece experiência incomparável sem fio, de segurança e de 
colaboração, soluções validadas, serviços e um roadmap de mobilidade completo para 
reunir tudo. Ela criou um ecossistema aberto entre parceiros, inclusive líderes de tecnologia 
como Citrix, MobileIron, SAP, VMware/AirWatch e Facebook, para permitir que você possa 
simplificar e satisfazer todas as suas necessidades de mobilidade em um só lugar. 

Próximas etapas
Para obter mais informações sobre as soluções de mobilidade da Cisco, acesse  
www.cisco.com/go/mobility.
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