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Vásárlási útmutató
kis- és középvállalatoknak

Bővítsék vállalkozásukat Cisco IT-megoldásokkal
Szeretnék, hogy vállalkozásuk növekedjen,
nyereséges legyen, versenyképes maradjon?
Egy robusztus hálózat elengedhetetlen
vállalkozása sikeréhez. A Cisco világszinten
vezető szerepet tölt be a technológia
területén. A kis- és középvállalatoknak
kialakított termékportfóliónk megbízható,
skálázható és rendkívül biztonságos ITinfrastruktúrát kínál – olyat, amilyenre
vállalkozásuknak szüksége van.
Az IT-csapatoknak működésben kell
tartaniuk az infrastruktúrát, miközben
a sürgős igényeket is kielégítik és új
technológiákat is bevezetnek – mindezt
gyakran korlátozott számú alkalmazottal.
Cisco® KKV megoldásainkat úgy alakítottuk
ki, hogy vállalkozásuk mindig egy lépéssel
előrébb lehessen ebben a folyamatos
mókuskerékben. Ez mit eredményez?
A felszabaduló IT-erőforrásokkal a
nagyobb értéket teremtő projektekre
összpontosíthatnak.
Valósítsák meg üzleti és informatikai
céljaikat
A Cisco és partnerei segíteni tudnak
vállalkozásuknak, hogy költséghatékonyabb
módon feleljenek meg a legfontosabb üzleti
és IT-kihívásoknak.

Ügyfélélmények: A technológia
megváltoztatja ügyfelei elvárásait. Gyorsabb
szolgáltatást, az információhoz való
azonnali hozzáérést és jobb ügyfélélményt
igényelnek. Megoldásaink segítenek
innovatív és lenyűgöző élményeket nyújtani
ügyfeleiknek, vásárlóiknak, betegeiknek vagy
állampolgáraiknak.
Munkavállalói hatékonyság: A hálózati
hozzáférés a hatékony munkavégzés
kulcsa. Egyszerűsített mobil-, virtuális és
felhőmegoldásaink bárhonnan, bármikor,
bármilyen eszközről biztosítják a hálózati
hozzáférést. Eközben megőrzik a hálózat
magas fokú biztonságát és egyszerű
menedzselhetőségét.

Biztonság és megfelelőség: Vállalkozásuk
a frontvonalban helyezkedik el üzleti adataik,
illetve ügyfeleik, partnereik és alkalmazottaik
adatainak védelmét illetően. A hagyományos
biztonsági intézkedések már nem
elegendők napjaink fejlett fenyegetéseinek
megállításához. Segítünk megvédeni
szervezetüket a fejlett malwarektől és
biztonságossá tenni hálózatukat a célzott
támadásokkal szemben. A Cisco és
partnerei Önökkel együttműködésben végzik
el vállalkozásuk biztonsági értékelését, majd
kiválasztják az Önöknek megfelelő biztonsági
megoldásokat.

Hatékonyság és költségcsökkentés:
Vállalkozásuk láthatja kárát, ha
infrastruktúrájuk nem tart lépést a
növekedéssel. Az elavult hálózatok,
adatközpontok, kommunikációs
technológiák vagy alkalmazások
visszafogják a hatékonyságot és növelik
a biztonsági kockázatokat. Megoldásaink
anélkül segítenek infrastruktúrájukat
eredményesebbé és költséghatékonyabbá
tenni, hogy ez extra terhet róna az
informatikusokra.

Üzleti növekedés: A megfelelő
megoldások beszerzésével kiaknázhatják
az új bevételi lehetőségeket, és bővíthetik
vállalkozásukat. Informatikusaik a Cisco
technológiáival gyorsan kialakíthatják a
hálózati kapcsolatokat, és beüzemelhetik a
szolgáltatásokat. Vállalkozásuk élvezheti a
kulcsfontosságú üzleti kezdeményezések
és innovációk támogatásához szükséges
rugalmasság, skálázhatóság és egyszerűség
előnyeit.
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Költséghatékony megoldások és
szolgáltatások
A Cisco és partnerei egyszerűbbé tehetik
infrastruktúrájuk, alkalmazásaik és eszközeik
kiválasztását, üzembe helyezését és
menedzselését. Megoldásaink a működési
hatékonyságot fokozva szabadítanak fel
IT-erőforrásokat. Teljes körű portfoliónkat
jelentős K+F beruházás támogatja, a rugalmas
használati modellek pedig minden igényt
kielégítenek, akár helyszíni, akár menedzselt,
akár felhőszolgáltatásokat kívánnak igénybe
venni.
Hálózati infrastruktúra
Bizalomra érdemes partnerek
A legtöbb vállalkozás külső partnerek
segítségét veszi igénybe az
informatikai szakértelem és támogatás
területén. Pontosan ezért fordít a Cisco
jelentős erőfeszítéseket világszintű
partnerhálózatára.
Partnereink segítségével egyszerűen
kiválaszthatják, üzembe helyezhetik és
menedzselhetik IT-infrastruktúrájukat,
így Önök figyelmüket az üzleti
működésre fordíthatják.
Partnereink Önökkel együttműködve
feltérképezik egyedi igényeiket
és kiválasztják a vállalkozásuknak
megfelelő megoldásokat és
szolgáltatásokat. Intelligens menedzselt
szolgáltatásokat ajánlva egyszerűbbé
teszik vállalkozásuk IT-műveleteit és
lehetőségek széles választékát kínálják
arra, hogy kielégítsék a felhasználói
igényeket és bővítsék vállalkozásukat.
Segítséget adnak a kockázatok
kezeléséhez és csökkentéséhez,
illetve ahhoz, hogy biztonságosabbá,
hatékonyabbá és rugalmasabbá tegyék
vállalkozásuk hálózatát.

A hálózatok minden eddigiénél
összetettebbé válnak, ahogy a velük
szemben megfogalmazott elvárások is
egyre fokozódnak. A vállalatoknak az
automatizált feladatokat, egyszerűsített
menedzsmentet és rugalmas migrációkat
támogató platformra van szükségük. A
Cisco Digital Network Architecture részét
képező hálózati infrastruktúra megoldásaink
a hálózatépítéshez nyílt és programozható
módon közelítve segítenek racionalizálni az
IT-t és előmozdítani az új üzleti lehetőségeket.
A dolgok internetét (IoT) és a hálózati
kapcsolatokat támogató díjnyertes hálózati
infrastruktúránk minden eddiginél relevánsabb
és értékesebb.

• Router és WAN: A Cisco Intelligent WAN
(IWAN) segít vállalkozásuknak, hogy
páratlan felhasználói élményt nyújtsanak
minden környezetben: Multiprotocol Label
Switching (MPLS), közvetlen Internet vagy
hibrid WAN. A Cisco IWAN a kritikus üzleti
alkalmazásokat hatékonyan kiszolgáló és
a munkavégzési hatékonyságot javítani
képes, alkalmazásfüggő hálózatot biztosít.
Vállalkozásuk jelentős megtakarítást
érhet el és csökkentheti telephelyi
infrastruktúraköltségeit.
• Vezeték nélküli megoldások:
Megfizethető mobilitási, helyben menedzselt
és felhőmenedzselt megoldásaink - így
például a Mobility Express és a BYOD
-segítik a mobileszközök gyorsabb és
biztonságosabb csatlakozását a hálózathoz.
A Cisco Connected Mobile Experiences
(CMX) termékcsalád lehetővé teszi, hogy
jobban megértsék ügyfelei igényét és
helyfüggő szolgáltatásokkal hatékonyabban
magukhoz kössék őket. Vállalkozásuk
kevesebb kockázat mellett élvezheti a
gyors és rendkívül biztonságos mobilhozzáférés minden előnyét a munkavégzési
hatékonyság és az ügyfélelégedettség
terén.

• Switchek: A Cisco Catalyst® switchek
és a Cisco Unified Access™ megoldások
egyszerű, intelligens és rendkívül
biztonságos, konvergens hálózati platformot
nyújtanak. Ez a megközelítés racionalizált
hálózatot eredményez, amely kevesebb
erőfeszítéssel fenntartható és bővíthető,
amikor olyan új igények merülnek fel, mint
a növekvő mobilitás vagy a szoftveresen
definiált hálózatok (SDN). Konvergálják
vezetékes és vezeték nélküli hálózataikat
egyetlen platformon, gondoskodjanak
hálózatuk magas szintű biztonságáról és
támogassák a BYOD trendjét.
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Együttműködés

Együttműködési megoldások a felhőben:

Amikor az emberek összedolgoznak,
kivételes dolgokra képesek. Emeljék
magasabb szintre a szervezetükön belüli
együttműködést egyszerűen használható és
könnyen beüzemelhető megoldásainkkal,
amelyek lehetővé teszik alkalmazottaik
számára a csoportmunkát és az innovációt –
bárhonnan, bármilyen eszközről. Rugalmas,
megfelelő méretű és árazású együttműködési
megoldásaink segítenek jobbá tenni
a csapatmunkát, fokozni a munkaerő
mobilitását, csökkenteni költségeiket,
meggyorsítani a döntéshozatalt és javítani az
ügyfélkapcsolatokat.
IP-telefonok és együttműködési
végpontok:
Egyedülálló IP-telefonjaink és
együttműködési végpontjaink széles
portfóliójával egyéni igényeiknek megfelelően
kombinálhatják és párosíthatják az
asztali telefonokat, mobilalkalmazásokat,
konferencia-rendszereket és a digitális
whiteboardokat. Akár egyedül, akár
csapatban dolgoznak, alkalmazottaik
bárhonnan végezhetik munkájukat és
bármilyen helyszínen együttműködési
munkakörnyezetet tudnak kialakítani.

A Cisco Spark™ egy alkalmazásközpontú,
felhőalapú szolgáltatás, amely teljes
együttműködési eszközkészletet
biztosít csapataiknak az alkotáshoz, a
megbeszélésekhez, az üzenetküldésekhez,
a hívásokhoz és a megosztásokhoz.
Akár együtt, akár külön-külön dolgoznak,
csapataik egyetlen munkafolyamatban
tudnak együttműködni – a megbeszélések
előtt, alatt és után. A Cisco Spark Advanced
Meetings segítségével akár 200 résztvevős
megbeszéléseket is tarthatnak a Cisco
WebEx nyújtotta összes funkcióval.
Helyszíni együttműködési megoldások:
A Cisco Business Edition 4000 kisebb
vállalkozásoknak kínál alapvető VoIP
telefon- és hangposta-szolgáltatásokat
(200 telefonkészülékig). A Cisco Business
Edition 6000 prémium hang-, video-,
mobilitási, üzenetküldési és jelenléti,
illetve ügyfélszolgálati funkciókat kínál
akár 1000 felhasználóig. Ha 1000-nél
több felhasználóra vagy nagyobb helyszíni
megoldásra van szükségük, a Cisco Business
Edition 7000 a megfelelő választás.
Ügyfélszolgálat: A Cisco Unified Contact
Centre Express kiemelkedően biztonságos,
többcsatornás ügyfélszolgálati megoldás,
amely segít kapcsolatba lépni ügyfeleikkel –
és megtartani őket.

Adatközpont

Modernizálják adatközponti és régi ITinfrastruktúráikat egy olyan hibrid ITmegoldással, amely a lehető legnagyobb
mértékben megnöveli az alkalmazások
teljesítményét, mérsékli a kockázatokat
és fokozza a működési rugalmasságot –
egyszóval utat mutat a digitális átalakuláshoz.
A Cisco biztosítja a vállalkozások számára a
választás lehetőségét és a rugalmasságot,
hogy a konvergens és hiperkonvergens
infrastruktúra-megoldások használatával
bármilyen hagyományos vagy felhőnatív
alkalmazást futtassanak, amelyek helyszíni,
menedzselt és nyilvános felhőszolgáltatások
formájában egyaránt igénybe vehetők. Az
ilyen architekturális megközelítés szorosan
összeköti az analitikát, egyszerűséget,
automatizálást és védelmet (ASAP) egy
hibrid felhőre kiterjedő konzisztens biztonsági
szabályzattal, amely a felhőt iparágvezető
adatközponti hálózati megoldásokkal,
biztonsági funkciókkal, konvergens
infrastruktúrákkal és szoftveresen definiált
megoldásokkal alkotja meg.

Adatközponti hálózatok: Elégítsék ki a
mobilfelhasználók, a virtualizált szerverek, az
alkalmazások és a felhők az adatközpontokkal
szembeni új igényeket. A Cisco adatközponti
switchek nagyobb működési hatékonyságot
és rugalmasságot biztosító hálózati
architektúrát használnak. Vállalkozásuk
ezáltal nagyobb teljesítményhez és az
összes erőforrásra való rálátáshoz jut, illetve
jobban képes az innováció és a növekedés
támogatására.
Unified computing: Egyszerűsítsék
adatközponti műveleteiket és alakítsanak
ki a fizikai, a virtuális és a felhőszámítási
igényeiket támogatni képes platformot. A
Cisco Unified Computing System™ (Cisco
UCS®) szerverek magasabb szintre emelik
az adatközpont felügyeletét, növelik a
működési sebességet és csökkentik a teljes
élettartamköltséget.
Integrált infrastruktúra: A Gartner és az
IDC az integrált rendszerek piaci szegmens
piacvezetőjeként tekint a Ciscóra. Fejlesszék
adatközpontjukat a Cisco UCS Integrált
Infrastruktúrával, hogy az alkalmazásokat
gyorsabban beüzemeljék és skálázzák,
növeljék bevételeiket, csökkentsék
költségeiket és mérsékeljék a kockázatokat.

Ügyféltörténetek
Munkavállalói innovativitás támogatása: Ismerjék meg, hogy egy felhőhostinggal és helyreállítással foglalkozó vállalat miként támogatja munkavállalói
innovativitását a Cisco mobilitás megoldásaival.
Tanulás megkönnyítése: Nézzék meg, hogy egy 12 évfolyamos, nyelvi nehézségekkel küzdő tanulókat oktató iskolában hogyan építettek ki a vezeték
nélküli hálózatot a szélessávú tanulási eszközök, többeszközös csatlakozás és a felhőalapú oktatási megoldások támogatására.
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Adatközponti biztonság: Az adatközpont
kulcsfontosságú szerepet tölt be vállalkozásuk sikerében. Védjék azt specializált, a
kategóriájában legjobb biztonsággal, amely
nem fogja vissza az adatközpont rugalmasságát vagy teljesítményét. A Cisco Secure
Data Centre megoldás integrált védelmet
és dinamikus, intelligens kontrollt biztosít a
napjainkra jellemző, kifinomult támadások
elleni védelemhez.
Biztonság
Vállalkozásuknak robusztus biztonsági
megoldásokra van szüksége az üzleti és
ügyféladataikat fenyegető kiberbiztonsági
támadásokkal szemben. Mostanáig a biztonság területén tevékenykedő vállalatok e két
megközelítés valamelyikét követték: vonakodva ugyan, de megelégedtek a gyengébb,
de menedzselhető, egységes biztonsági
megoldásokkal, vagy olyan erősebb, különálló megoldásokat vettek igénybe, amelyek
nem illeszkedtek egymáshoz vagy nem
működtek együtt egymással. Ezek a megközelítések a támadók által kihasználható
réseket, menedzselési nehézségeket és
hatékonytalanságokat hoznak létre. A pontszerű megoldások ráadásul gyakran egymással átfedésben vannak, így többszörös
költséget kell fizetni felesleges biztonsági
funkciókért.
A kis- és középvállalatok hatékony és egyszerű biztonságot igényelnek. A Cisco az
ilyen vállalkozások számára bárhol, bármilyen
eszközön – a hálózattól a felhőig – hozzáférhető biztonsági megoldásokat készít. Azáltal
tesszük a biztonságot kevésbé komplexé,
hogy olyan tervezett termékportfóliót kínálunk, amely szem előtt tartja a testre szabott
és zökkenőmentes integrációt.
Tűzfal biztonság: Előzzék meg az újonnan
kialakuló fenyegetéseket és élvezzék a
kollektív biztonsági intelligencia előnyeit. A
Cisco Firepower következő generációs tűzfal
integrált, egydobozos megoldás, amely mind
az ismert, mind az ismeretlen fenyegetések
megelőzésére és mérséklésére kiválóan
alkalmas.

E-mail és webes biztonság: A Cisco Email
Security és Cisco Web Security megoldások
iparágvezető, valós idejű fenyegetés elleni
védelmet nyújtanak. Védjék vállalkozásukat
a webes és az e-mailben terjedő
fenyegetésektől és tegyék biztonságossá
hálózatukat a célzott támadásokkal
szemben.
Felhőbiztonság: A Cisco felhőbiztonság
hatékony, erős biztonságot és védelmet
nyújt, így biztonságosan használhatják a
felhőt. Szerezzenek rálátást felhasználóikra,
adataikra, saját fejlesztésű és vásárolt
alkalmazásaikra, illetve biztosítsák ezek
védelmét. A Cisco felhőmenedzselt
biztonságával egyszerűen kikényszeríthetik a
biztonsági szabályok betartását és könnyen
használható fenyegetésfigyeléshez jutnak.
Fejlett malware elleni védelem: A Cisco
Advanced Malware Protection (AMP)
egyetlen biztonsági technológiában ötvözi
a megelőzési, a folyamatos felügyeleti és
az elhárítási funkciókat, hogy vállalkozásuk
védekezni tudjon a hálózaton, a weben,
az e-mailben és a végpontokon érkező
legfejlettebb támadások ellen, illetve
lehetővé teszi, hogy gyorsan reagálhasson
azokra.
Adatközponti biztonság: Biztonságos
adatközponti megoldásunk dinamikus
és a vállalkozásuk igényeihez igazodó,
skálázható védelmet, alkalmazkodási
képességet és rugalmasságot kínál. Gyors
szolgáltatásaktiválás (provisioning), nagyobb
teljesítmény és adatközponti hálózatukba
integrált biztonsági intelligencia jellemzi.
Biztonságos mobilitás: A Cisco
AnyConnect® Secure Mobility megoldás
nem csupán kiváló VPN-szolgáltatásokat
nyújt, hanem egy környezetfüggő, teljes
körű és megelőző (pre-emptive) biztonsági
házirend kikényszerítést is magában foglal. A
Cisco Umbrella Roaming zavartalan végponti
védelmet biztosít a hálózaton lévő és azon
kívüli eszközeik számára.
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Ügyféltörténetek
Inspiráló munkaterületek kialakítása:
A digitális átalakulás növeli a hatékonyságot, jobb munkavégzési körülményeket és ügyfélélményt biztosít.
Versenyelőny megteremtése:
Egy marketinges cég a Cisco Spark
segítségével hozza össze egy helyen
csapatait, ügyfeleit és azok legjobb
ötleteit.
Hatékonyabb kommunikáció és
csoportmunka megteremtése:
Egy technológiai vállalat a Cisco együttműködési megoldásaival
támogatja az innovációt és csökkenti
költségeit.

Ügyféltörténetek

Műszaki támogatási szolgáltatások

Biztonsági hatékonyság növelése
és költségcsökkentés: Ismerjék
meg, hogy a SCHEELS hogyan védi 26
kiskereskedelmi üzletét az alacsonyabb
költségek ellenére is a korábbinál
hatékonyabban.

Az alapszintű garanciális védelmen mes�sze túlmutató Cisco műszaki szolgáltatások
a hálózatuk és vállalkozásuk fejlesztéséhez
és bővítéséhez szükséges szakértelmet és
széles körű információforrásokat biztosítják.
Díjnyertes hardver- és szoftvertámogatásunk
óvja az üzletmenet-folytonosságát, növeli a
működési hatékonyságot és fokozza az IT
rugalmasságát.

Skálázható, biztonságos adatközpont létrehozása: A gyorsan bővülő
Beachbody a Cisco következő generációs tűzfalával védi adatközpontját
és készíti fel azokat a jövő
kihívásaira.
Biztonságos hozzáférés: A Cisco Identity
Services Engine (ISE) a hálózatból, a
felhasználóktól és az eszközöktől valós
idejű, környezetfüggő információt gyűjtve
nyújt hozzáférés-vezérlési szolgáltatásokat.
Proaktív hálózatirányítási döntésekkel
intelligens és kiemelkedően biztonságos
hozzáférési szabályokat kényszeríthetnek ki
vezetékes és vezeték nélküli hálózataikban.
Biztonsági intelligencia: A fenyegetési
intelligenciával foglalkozó szakértők
elemzik az ismert és az újonnan kialakuló
fenyegetéseket és védelmet biztosítanak
velük szemben. A Cisco biztonsági
megoldásaihoz a Talos fejleszti a fenyegetési
intelligenciát. A Talos olyan kifinomult
infrastruktúrát és rendszereket használ ehhez,
amelyek a Ciscótól és a robusztus, nyílt
forráskódú közösségtől származó, egyedülálló
telemetrikus adatokat elemzik.
Ügyféltörténetek
Intelligensebb működés kialakítása:
Egy Indiana állambeli technológiai vállalat
a Cisco UCS technológia alkalmazásával
hatékonyabban menedzseli a parkolási
műveleteket.
Működési hatékonyság növelése: San
Joaquin megye a Cisco privátfelhőjét veszi
igénybe a növekvő közösségi menedzsment
szolgáltatások támogatására.

A Smart Net Total Care (SNTC) szolgáltatás a Cisco Technical Assistance Centre
(TAC) által nyújtott gyors, 0-24 órás szakértői műszaki támogatásunk és a rugalmas
hardverszolgáltatásunk révén csökkenti a
rendszerleállásokat. Proaktív támogatásunk
keretében akár két órán belüli hardvercserét
is igénybe vehetnek, így figyelmüket teljes
mértékben vállalkozásukra fordíthatják. A
szolgáltatás integrált intelligens funkciókat is
tartalmaz, amelyek aktuális, azonnal hasznosítható információt adnak installált bázisról,
szerződésekről és biztonsági riasztásokról,
hogy még hatékonyabbá tegyék a támogatási
munkafolyamatot.
Szoftvertámogatási szolgáltatások
(SWSS): Gondoskodunk arról, hogy
Cisco szoftvereik naprakészek legyenek,
a legfrissebb funkciókat és a legújabb
biztonsági frissítéseket is tartalmazzák, így
Önök maximális teljesítményt kapnak a
szoftverektől és mérsékelhetik biztonsági
kockázataikat. Szolgáltatásaink segítenek
a szoftverproblémák gyors elhárításában,
illetve tartalmazzák a Cisco ONE és a
Cisco Collaboration szoftverekhez tartozó
frissítéseket és új verziókat, ezáltal
gondoskodva beruházásaik értékvédelméről.

Miért a Cisco a legjobb választás
vállalkozásának?
Mi a Ciscónál abban hiszünk, hogy a hálózat
kulcsfontosságú a sikerhez. A hálózatok terén
több mint 30 éve vezető szerepet töltünk
be. Az igényeiknek megfelelő, megfizethető,
megbízható és biztonságos infrastruktúrát
kínálunk. Kis- és középvállalatoknak kialakított
megoldásaink egyszerűek és könnyen beüzemelhetők, felügyelhetők és skálázhatók.
Megoldásainkat megbízható és kiválóan képzett partnereink világszintű hálózata
támogatja. Partnereinkkel közösen biztosítjuk
a rálátást és az információkat, amelyekkel
fokozhatják az ügyfélélményt, táplálhatják az
innovációt, maximalizálhatják a hatékonyságot
és a lehető legalacsonyabbra csökkenthetik
a kockázatot. A Cisco megoldásai nyugalmat
adnak, a kedvező teljes élettartamköltség
pedig gondoskodik beruházásaik értékvédelméről és az Önöknek leginkább megfelelő
módon támogatják vállalkozásukat.

Maradjon az élen
Vállalkozásuk sikereinek szempontjából létfontosságú elől járni a piaci trendekben.
IT-csapatuk hogyan birkózik meg a legfőbb
trendek okozta kihívásokkal?
Felhő: A felhők rugalmas, igényekhez
igazítható IT-szolgáltatásokat nyújtanak. A
felhőbe költözés több lehetőséget kínál a
felhasználói igények kielégítésére és vállalkozásuk bővítésére. A Cisco és partnerei
segíteni tudnak, hogy publikus, privát vagy
hibridfelhő igénybe vételével fejlesszék vállalkozásukat. A választás az Önöké.
Kockázatcsökkentés: IT-csapataiknak
gondoskodniuk kell a megfelelőségről és új
technológiákat kell megvalósítaniuk – úgy,
hogy mindeközben megőrzik infrastruktúrájuk biztonságát. A Cisco a vállalkozásuk által
igényelt IT-biztonságot, rugalmasságot és
beruházásaik értékvédelmét kínálja. Partnereink segítenek kiválasztani a hálózatuk
védelmére, adataik biztonságának megőrzésére és kockázatuk csökkentésére
leginkább megfelelő megoldásokat.
Mobilitás: Csatlakozzanak napjaink sokeszközös és BYOD mobilvilágához – bármikor,
bárhonnan.
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Hozzanak létre rugalmas munkakörnyezeteket. Biztosítsanak azonnali hozzáférést a
szükséges információkhoz, és fokozzák a
különböző osztályok, fizikailag elkülönülő
irodák és időzónák közötti együttműködés
hatékonyságát.
Segíteni tudunk vállalkozásukat mozgásban
tartani, és közben gondoskodni adataik,
eszközeik és infrastruktúrájuk biztonságáról.

