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CISCO UNIFIED COMMUNICATIONS
 Reduza os custos. Maximize a produtividade. Aumente a flexibilidade.

Atenderam às 
expectativas

Concordo  
plenamente

Ultrapassaram as expectativas

Concordo

Estudo realizado pela Forrester 
Consulting em nome da Cisco

Resolução de problemas 
muito mais rápido 

Melhor experiência/maior 
satisfação do cliente externo 

Melhor relacionamento 
comercial com parceiros 

e fornecedores 

Ciclos de tomada de 
decisão muito menores 

Melhor gerenciamento
de projetos

Maior uso e melhor experiência
 do usuário com mídia social

Maior colaboração da equipe 58% 
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Base: 150 responsáveis pela tomada de decisões de UC em grandes 
empresas globais.
Fonte: estudo comissionado realizado pela Forrester Consulting em nome da 
Cisco, em maio de 2013.

Mais de 80% dos 
compradores do Unified 
Communications estão 
obtendo os  
resultados  
esperados.

O Unified Communications 
Manager oferece aos 
compradores a flexibilidade 
de soluções no local, 
baseadas em nuvem e híbridas.

As plataformas mais atuais 
oferecem a capacidade de 
implantar as funcionalidades 
mais recentes

25% 

7% 

57% 

32% 

11% 

57% 

Somente no local 

Somente hospedada

Híbrida (tanto no local quanto hospedada) 

Base: 506 responsáveis pela tomada de decisão em telecomunicação e rede empresarial na 
América do Norte e Europa.
Fonte: Forrsights Networks And Telecommunications Survey, 1º trimestre de 2013, Forrester 
Research, Inc.

Base: 150 responsáveis pela tomada de decisão de 
UC em grandes empresas globais
Fonte: estudo comissionado realizado pela Forrester 
Consulting em nome da Cisco, em maio de 2013

Manter a 
versão mais 
recente de uma 
plataforma Unified 
Communications 
significa mais 
eficiência, mais 
recursos e mais 
automação com um 
TCO menor. 
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39% 

46% 

43% 

Meu TCO é menor

Há um único paradigma/arquitetura 
de gerenciamento holístico para 
endpoints, aplicativos e serviços 

Posso utilizar facilmente soluções 
híbridas e em nuvem 

Minha solução é mais con�ável 

Posso utilizar todas as últimas 
versões e recursos 

70% dos 
entrevistados 
dizem que migrar 
para a versão mais 
recente do Unified 
Communications 
tornará mais fácil 
aproveitar a vantagem 
de soluções em 
nuvem, no local  
e híbridas.

80%  
migraram nos últimos 
cinco anos para 
usar recursos, como 
presença integrada, 
vídeo de desktop 
e recursos de 
convergência  
fixa-móvel.

80%70%

OBTENHA MAIS INFORMAÇÕES
Acesse cisco.com/go/uc para 
obter mais informações sobre as 
várias vantagens da manutenção da 
versão mais recente do Cisco Unified 
Communications.

Meu modelo 
atual implantado

Meu modelo de 
implantação futura

http://www.cisco.com/go/uc
https://www.facebook.com/CiscoCollab
http://www.youtube.com/playlist?list=PL1D0EC047B2C903A1&feature=plcp
https://twitter.com/ciscocollab

