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Få din virksomhed til at vokse med Ciscos it-løsninger
Du vil gerne skabe vækst i din virksomhed.
Gør din virksomhed profitabel. Og forblive
konkurrencedygtig. Et solidt netværk er
nøglen til din succes. Cisco er verdens
førende inden for teknologi. Vores sortiment
til små og mellemstore virksomheder giver
den pålidelige, skalerbare og meget sikre itinfrastruktur, som din virksomhed har brug for.
Din it-afdeling skal holde din infrastruktur i
gang, mens du reagerer på presserende
krav og implementerer ny teknologi – ofte
med begrænset personale. Ciscos løsninger
til små og mellemstore virksomheder
er udviklet til at holde dig ét skridt foran i
denne konstante trummerum. Resultatet: Itressourcer bliver frigjort, så du kan fokusere
på projekter med højere værdi.
Opnå dine virksomheds- og it-mål
Cisco og vores partnere kan hjælpe dig med
at klaredine største virksomheds- og itudfordringer på en mere omkostningseffektiv
måde.
Forretningsvækst: Få de rigtige
løsninger for at drage fordel af nye
indtægtsmuligheder og skabe vækst i din
virksomhed. Med Cisco kan din it-afdeling få
netværkstilslutning og -tjenester op at køre
hurtigt. Du får den fleksibilitet, skalerbarhed
og enkelthed, du skal bruge til at støtte
vigtige virksomhedsinitiativer og innovationer.

Kundeoplevelser: Teknologien ændrer dine
kunders forventninger. De vil have hurtigere
service, øjeblikkelig adgang til oplysninger og
en bedre kundeoplevelse. Vores løsninger
hjælper dig med at levere innovative og
spændende oplevelser til dine kunder,
klienter, patienter eller borgere.
Arbejdsmæssig produktivitet:
Netværksadgang er afgørende for
produktivitet. Vores forenklede mobile,
virtuelle og cloudbaserede løsninger giver
adgang til netværk, virtuelle skriveborde,
samarbejde og kommunikation til enhver
tid, når som helst, på en hvilken som helst
enhed. Alt imens du holder dit netværk
meget sikkert og nemt at administrere.

Sikkerhed og compliance: Det er dit ansvar
at beskytte din virksomheds data om din
forretning, kunder, partnere og medarbejdere.
Traditionelle sikkerhedsforanstaltninger er
ikke nok til at stoppe nutidens avancerede
trusler. Vi hjælper dig med at beskytte din
organisation mod avanceret malware og sikre
dit netværk mod målrettede angreb. Cisco
og vores partnere kan arbejde sammen med
dig om at udføre en sikkerhedsvurdering
og vælge de rette sikkerhedstilbud til din
virksomhed.

Effektivitet og omkostningsreduktion:
Din virksomhed kan lide, hvis din infrastruktur
ikke holder trit med væksten. Forældede
netværk, datacentre, kommunikation eller
applikationer kan reducere effektiviteten og
øge sikkerhedsrisiciene. Vores løsninger
hjælper med gøre din infrastruktur mere
effektiv og omkostningseffektiv uden at give
dine it-medarbejdere mere arbejde.
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Omkostningseffektive løsninger og tjenester
Cisco og vores partnere kan forenkle
udvælgelsen, implementeringen og styringen
af din infrastruktur, programmer og værktøjer.
Vores løsninger giver driftseffektivitet, der
frigør dine it-ressourcer. Vores omfattende
sortiment understøttes af en betydelig
investering i forskning og udvikling med fleksible
implementeringsmuligheder for at imødekomme
dine behov, uanset om det er i dine lokaler, med
administrerede tjenester eller i en cloud.

Pålidelige partnere
De fleste virksomheder er afhængige
af at bruge partnere til it-ekspertise,
-personale og -support. Derfor har
vi foretaget betydelige investeringer i
vores globale netværk af partnere.
De gør det nemt at vælge,
implementere og administrere din it,
så du kan fokusere på din forretning.
Vores partnere kan arbejde sammen
med dig om at forstå dine unikke
behov og vælge de rette løsninger
og tjenester til din virksomhed.
De tilbyder smarte administrerede
tjenester til at forenkle din it-drift
og give dig flere muligheder for at
imødekomme brugernes krav og
skabe vækst i din virksomhed. De kan
hjælpe dig med at styre og reducere
risici, mens de arbejder sammen
med dig om at gøre dit netværk mere
sikkert, effektivt og robust.

Netværksinfrastruktur
Netværk er mere komplekse end nogensinde
før, da kravene til dem konstant vokser.
Virksomheder har brug for en platform,
som understøtter automatiserede opgaver,
forenklet styring og fleksible migreringer. Vores
netværksinfrastrukturløsninger, som er en
del af Ciscos digitale netværksarkitektur,
hjælper med at strømline it og fremme nye
forretningsmuligheder med en åben og
programmerbar tilgang til netværk. Med vores
prisbelønnede netværksinfrastruktur, der
omfatter support til Tingenes Internet (IoT), er
netværksbaserede forbindelser nu endnu mere
relevante og værdifulde end nogensinde før.

•R
 outing og WAN: Cisco Intelligent WAN
(IWAN) kan hjælpe din virksomhed med at
levere en fremragende brugeroplevelse over
f.eks. MPLS (Multiprotocol Label Switching),
direkte internet eller hybrid-WAN. Cisco
IWAN tilbyder et applikations-opmærksomt
netværk, der effektivt leverer vigtige
applikationer og øger produktiviteten. Du kan
opnå store besparelser og reducere dine
infrastrukturomkostninger.
•T
 rådløst: Vores prisbillige mobilitetsløsninger
samt lokalt administrerede og
cloudadministrerede løsninger, som f.eks.
Mobility Express og BYOD, hjælper dig
med at tilslutte mobile enheder hurtigere
og mere sikkert til dit netværk. Med Cisco
Connected Mobile Experience (CMX) kan
du nemmere forstå dine kunder og komme i
kontakt med dem på en mere effektiv måde
ved hjælp af lokationsbaserede tjenester. Din
organisation kan høste alle produktivitets- og
kundetilfredshedsfordelene ved en hurtig og
meget sikker mobiladgang med mindre risiko.

•S
 witching: Cisco Catalyst®-switching og
Cisco Unified AccessTM-løsninger tilbyder
en konvergeret netværksplatform, der er
enkel, smart og yderst sikker. Denne tilgang
resulterer i et strømlinet netværk, der
kræver en mindre indsats at vedligeholde
og gøre større, når nye ændringer som øget
mobilitet eller softwaredefineret netværk
(SDN) opstår. Konverger kablede og
trådløse løsninger på en enkelt platform, få
avanceret sikkerhed på tværs af dit netværk,
og understøt BYOD-tendensen.
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Samarbejde

Samarbejde kan få folk til at opnå
ekstraordinære ting. Forbedr samarbejdet
i din organisation med brugervenlige
løsninger, der er nemme at implementere,
og som giver medarbejderne mulighed for
at engagere og forny sig, hvor som helst
og på en hvilken som helst enhed. Vores
fleksible samarbejdsløsninger med den rette
kapacitet og rette pris er med til at forbedre
gruppearbejde, forbedre medarbejdernes
mobilitet, reducere omkostningerne,
fremskynde beslutningsprocessen og
forbedre kunderelationerne.
IP-telefoner og Collaboration
endepunkter. Vores brede sortiment af
fremragende IP-telefoner og Collaboration
endepunkter gør det muligt at blande
og matche fastnettelefoner, mobilapps,
videokonferencesystemer og digitale
whiteboards, der passer til dine specifikke
behov. Uanset om det er individuelt eller
i teams, kan dine medarbejdere arbejde
hvor som helst og gøre ethvert sted til et
samarbejdsområde.

Cloudløsninger til samarbejde:
Cisco Spark™ er en appcentreret,
cloudbaseret tjeneste, der giver en komplet
samarbejdspakke til teams, så de kan skabe,
mødes, kommunikere, ringe og dele. Uanset
om de sidder sammen eller hver for sig,
kan teams samarbejde i en kontinuerlig
arbejdsstrøm før, under og efter møder.
Og med Cisco Spark Advanced Meetings
kan du være vært for møder med op til
200 personer med alle de funktioner, der
drives af Cisco WebEx.
On-prem baserede samarbejdsløsninger:
Cisco Business Edition 4000 tilbyder
grundlæggende VoIP-telefoni og
telefonsvarer til mindre virksomheder
med op til 200 telefoner. Cisco
Business Edition 6000 derimod tilbyder
førsteklasses stemme-, video-, mobilitets-,
kommunikations- og tilstedeværelsessamt kontaktcenterfunktioner til op til
1.000 brugere. Hvis du forventer at vokse
ud over 1.000 brugere eller har brug for
en større løsning, skal du overveje Cisco
Business Edition 7000.
Kundepleje: Cisco Unified Contact
Centre Express tilbyder en meget sikker
kundekontaktløsning med flere kanaler, der
hjælper dig med at interagere med – og
fastholde – kunderne.

Datacenter

Modernisér dit datacenter og din ældre
it-infrastruktur med en hybridløsning, der
maksimerer programmers ydeevne, mindsker
risici og øger den operative fleksibilitet for
at styre dine digitale transformationsrejser.
Cisco giver organisationer mulighed for at
vælge samt fleksibilitet til at køre traditionelle
og cloudbaserede programmer ved hjælp
af konvergerede og hyperkonvergerede
infrastrukturløsninger, som kan implementeres
på tværs af virksomhedens lokaler samt
administrerede og offentlige clouds.
Denne arkitektoniske tilgang binder ASAP
(Analytics, Simplicity, Automation,
Protection) sammen med en konsekvent
politik på tværs af en hybridcloud bygget
med branchens førende datacenternetværk,
sikkerhed, konvergerede infrastrukturer og
softwaredefinerede løsninger.

bruger en struktureret arkitektur, der tilbyder
forbedret effektivitet og fleksibilitet. Dette
giver dig en øget ydeevne, synlighed på tværs
af alle ressourcer og støtte til innovation og
vækst.
Unified Computing: Forenkl datacenterdriften,
og opret en platform, der understøtter dine
fysiske, virtuelle og cloud computing behov.
Cisco Unified Computing SystemTM (Cisco
UCS®)-servere hjælper dig med at forbedre
datacenterledelsen, øge driftshastigheden og
reducere de samlede ejeromkostninger.
Integreret infrastruktur: Cisco er anerkendt
af Gartner og IDC som førende inden
for markedssegmentet med integrerede
systemer. Sørg for at udvikle dit datacenter
med Cisco UCS Integreret infrastruktur
for at kunne implementere og skalere
programmer hurtigere, øge omsætningen,
sænke de samlede ejeromkostninger og
reducere risici.

Datacenternetværk: Opfyld de nye krav,
som mobilbrugere, virtualiserede servere,
programmer og cloud-løsninger stiller til
dit datacenter. Ciscos datacenterswitche

Kundereferencer
Opmuntr medarbejdere: Lær, hvordan et cloudhosting- og data recovery firma hjælper medarbejderne med at forny sig med Ciscos mobilitetsløsninger.
Forbedr elevernes indlæring: Se, hvordan en grundskole, der underviser elever med sprogbaserede indlæringsvanskeligheder, har opbygget et trådløst
netværk for at understøtte læringsværktøjer, multimedieforbindelse og cloudbaserede undervisningsløsninger.
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Datacentersikkerhed: Dit datacenter er
afgørende for din virksomheds succes. Beskyt
det med klassens bedste specialiserede
sikkerhed, der ikke begrænser fleksibiliteten
eller ydeevnen. Cisco Secure Data Centreløsningen giver dig integreret beskyttelse og
en dynamisk, intelligent styring som et forsvar
mod vore dages avancerede angreb.
Sikkerhed
Din virksomhed har brug for robuste
sikkerhedsløsninger til at beskytte
dine kunde- og forretningsoplysninger
mod cybersikkerhedstrusler. Indtil nu
har sikkerhedslederne valgt én af to
fremgangsmåder: Modvilligt at anvende svagere,
men håndterbare, ensartede sikkerhedsløsninger,
eller implementere stærkere ulige løsninger,
som ikke passer eller fungerer sammen. Disse
tilgange skaber huller, usikkerhed i ledelsen
samt ineffektivitet, som angriberne kan udnytte.
Derudover overlapper punktløsningsfunktionerne
ofte hinanden med overflødige omkostninger for
unødvendig sikkerhedsfunktionalitet til følge.
Små og mellemstore virksomheder har
brug for sikkerhed, der er effektiv og enkel.
Cisco tilbyder sikkerhedsløsninger, der er
tilgængelige til sådanne virksomheder hvor
som helst og på enhver enhed – lige fra
netværk til cloud. Vi gør sikkerheden mindre
kompleks ved at levere et sortiment, der
er skræddersyet og designet til problemfri
integration.
Firewallsikkerhed: Vær på forkant med nye
trusler, og få kollektiv sikkerhedsintelligens.
Cisco FirePOWER-firewalls tilbyder en
integreret løsning i én boks med fremragende
trusselsforebyggelse og afhjælpning til både
kendte og ukendte trusler.

E-mail- og websikkerhed: Cisco Email
Security og Cisco Web Security tilbyder
brancheførende forsvar mod trusler i realtid.
Beskyt din organisation mod web- og
e-mailbårne trusler, og hjælp med at beskytte
netværket mod målrettede angreb.
Cloudsikkerhed: Cisco Cloud Security
tilbyder effektiv sikkerhed og kontrol, så du
kan bruge skyen med ro i sindet. Få synlighed
og beskyttelse overalt til dine brugere, data
og de programmer, du køber eller udvikler.
Og med Ciscos cloudstyrede sikkerhed får du
politikhåndhævelse og trusselsintelligens, der
er nem at bruge.
Avanceret malwarebeskyttelse: Cisco
Avanceret Malware Protection (AMP)
kombinerer forebyggelse, kontinuerlig
overvågning og responsfunktioner i en
sikkerhedsteknologi, der forsvarer dig
imod og reagerer hurtigt på vore dages
mest avancerede angreb på netværket og
internettet, i e-mails og ved slutpunkter.
Datacentersikkerhed: Vores Secure
Data Centre-løsning tilbyder skalerbar
beskyttelse, tilpasning og fleksibilitet, som er
dynamisk og lydhør over for din virksomhed.
Du får hurtig adgang, øget ydeevne og
sikkerhedsintelligens integreret direkte i dit
datacenter.
Sikker mobilitet: Cisco AnyConnect®
Secure Mobility tilbyder ikke kun enestående
VPN-tjenester – løsningen giver også
håndhævelse af sikkerhedspolitikker, der
er kontekstfølsomme, omfattende og
forebyggende. Tilføj Cisco Umbrella Roaming
for at få problemfri beskyttelse af slutpunkter,
uanset om de er på netværket eller ej.
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Kundereferencer
Skab opfindsomme arbejdsområder:
Digital transformering øger effektiviteten
samt medarbejdernes og kundernes
oplevelse.
Skab en afgørende fordel:
Marketingvirksomheder samler deres
medarbejderes, kunders og egne bedste
idéer på ét sted med Cisco Spark.
Skab mere effektiv kommunikation og
samarbejde: Teknologivirksomheder skaber
innovation og reducerer omkostningerne
med Ciscos samarbejdsløsninger.

Kundereferencer

Teknisk supportservice

Øg sikkerhedseffektiviteten, og
reducér omkostningerne: Lær,
hvordan SCHEELS beskytter deres
26 detailforretninger bedre med lavere
omkostninger.

Ciscos tekniske service giver dig – langt ud
over den grundlæggende garantidækning –
den ekspertise og de omfattende ressourcer,
der er nødvendige for at udvikle dit netværk
og skabe vækst i din virksomhed. Vores
prisbelønnede hardware- og softwaresupport
beskytter virksomhedens kontinuitet, forbedrer
driftseffektiviteten og øger it-fleksibiliteten.

Byg et skalerbart, sikkert datacenter:
Beachbody, der oplever stor vækst,
bruger Ciscos firewall til at beskytte
deres datacenter og positionere det
til fremtiden.
Sikker adgang: Cisco Identity Services
Engine (ISE) tilbyder identitets- og
adgangskontrol, der indsamler specifikke
oplysninger i realtid fra netværk, brugere
og enheder. Nu kan du træffe proaktive
beslutninger om netværksstyring for at
håndhæve intelligente og meget sikre
adgangspolitikker på tværs af dine kablede
og trådløse netværk.
Sikkerhedsintelligens:
Trusselsintelligensekspertise kan analysere og
beskytte mod både kendte og mulige trusler.
Talos udvikler trusselsintelligens til Ciscos
sikkerhedsløsninger ved hjælp af en sofistikeret
infrastruktur og systemer, der analyserer
uovertruffen telemetriske data fra Cisco og
vores robuste open source-fællesskab.
Kundereferencer
Skab smartere drift: En
teknologivirksomhed fra Indiana, USA,
bruger Cisco UCS-teknologien til at styre
parkeringsdrift på en mere effektiv måde.
Få en bedre driftseffektivitet: San Joaquin
County i Californien bruger Ciscos private
cloudløsning til at understøtte forvaltningen af
deres voksende samfund.

Med Smart Net Total Care (SNTC) kan
du reducere nedetiden med vores hurtige,
døgnåbne, tekniske support fra eksperter
samt fleksibel hardwaredækning fra Cisco
Technical Assistance Center (TAC). Denne
proaktive support tilbyder hardwareudskiftning
på helt ned til to timer og giver dig mulighed
for at fokusere på din virksomhed. Den
tilbyder også integrerede smarte funktioner,
der giver aktuelle, brugbare oplysninger
om din installerede kundebase, kontrakter
og sikkerhedsadvarsler for at gøre dit
supportarbejde mere effektivt.

været førende inden for netværk i mere
end 30 år. Vi leverer en overkommelig,
pålidelig og sikker infrastruktur til dine
behov. Vores løsninger til små og
mellemstore virksomheder er enkle og
nemme at implementere, administrere og
skalere.

Hold dig ét skridt foran

De understøttes af et globalt netværk af
betroede og højt kvalificerede partnere.
Sammen med vores partnere giver vi dig
den synlighed og indsigt, du har brug for
til at forbedre din kundeoplevelse, styrke
din innovation, maksimere din effektivitet
og minimere risici. Med Cisco får du
ro i sindet og investeringsbeskyttelse
med klassens laveste samlede
ejeromkostninger for at støtte din
virksomhed på din måde.

Cloud: Cloud-løsninger tilbyder fleksibel
levering med det samme af it-tjenester.
Ved at skifte til en cloud-løsning kan
du få flere muligheder for at opfylde
brugernes krav og skabe vækst i din
virksomhed. Cisco og vores partnere
kan hjælpe dig med at forbedre din
forretning med public og private cloud
eller hybridcloud. Valget er dit.

Softwaresupportservice (SWSS):
Hjælper dig med at maksimere effektiviteten
af din Cisco-software og afbøde
sikkerhedsrisici ved at holde din software
opdateret med de nyeste funktioner,
funktionalitet og sikkerhedsopdateringer.
Denne service hjælper dig med at løse
softwareproblemer hurtigt, og de omfatter
vedligeholdelse, mindre opdateringer og
større programopgraderinger til Cisco ONEog Cisco Collaboration-software for at
beskytte dine investeringer.
Hvorfor skal du vælge Cisco til din
virksomhed?
Hos Cisco tror vi på, at netværket er
nøglen til en virksomheds succes. Vi har

Hold dig ét skridt foran
markedstendenserne for at få succes i
din virksomhed.
Hvordan håndterer din it-afdeling disse
tendenser?

Risiko minimering: Din it-afdeling
skal opfylde compliance kravene og
implementere ny teknologi – alt sammen
samtidig med, at infrastrukturen holdes
meget sikker. Vi leverer den it-sikkerhed,
fleksibilitet og investeringsbeskyttelse, du
har brug for. Vores partnere kan hjælpe
dig med at vælge de rigtige produkter til
at beskytte dit netværk, sikre dine data og
reducere risiciene for din virksomhed.
Mobilitet: Bliv en del af nutidens mobile
verden af flere enheder og BYOD, når
som helst, hvor som helst.

Cisco og Cisco-logoet er varemærker
og registrerede varemærker tilhørende
Cisco og/eller dets associerede selskaber
i USA og andre lande. En oversigt over
Ciscos varemærker findes på denne URLadresse: www.cisco.com/go/trademarks.
Tredjepartsvaremærker, der er nævnt i denne
dokumentation, tilhører deres respektive
ejere. Brugen af ordet partner indebærer
ikke et partnerskabsforhold mellem Cisco og
nogen anden virksomhed. (1110R)
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Skab et fleksibelt arbejdsmiljø. Få
øjeblikkeligt adgang til de oplysninger, du
har brug for, og forbedr produktiviteten
på tværs af afdelinger, lokaliteter og
tidszoner.
Vi kan hjælpe med at holde din
virksomhed i gang, og med at sikre dine
data, enheder og infrastruktur.

