
Dit zeggen CFO’s in de PwC US CFO Pulse Survey van juni 2020:

Cisco Business Resiliency-oplossingen zijn onderdeel van onze Connected Experiences-strategie 
en maken Cisco’s belofte waar om de meest betrouwbare klantervaring in de branche te bieden. 
Met een breed portfolio en ongeëvenaarde ervaring in networking, security, cloud en samenwerking 
kan alleen Cisco een complete oplossing bieden waarmee uw personeel overal kan samenwerken 
en die ervoor zorgt dat uw werkplekken altijd een vertrouwde omgeving zijn.

De veranderingen zijn groot, snel en veelvuldig, 
en zullen deels blijvend zijn.

Uw organisatie krijgt te maken met:

Hoe kunt u versnelling en ontwrichting in balans brengen? Of risico en kansen?

Contactpersonen     Feedback     Help     Sitemap     Bepalingen en voorwaarden     Privacyverklaring     Cookies     Handelsmerken

Zoals:
Prioriteit voor de veiligheid en 
het welzijn van werknemers

Evaluatie van uw vastgoed

Ontwrichting van 
bedrijfsmodellen

 

Maak uw bedrijf veerkrachtig

Cisco® Business Resiliency-
oplossingen
Een Cisco Connected Experiences-oplossing

Bekijk de mogelijkheden
Zie hoe Cisco Business Resiliency-oplossingen de 
belofte waarmaken om uitdagingen op te lossen en 
transformatie te versnellen binnen uw eigen branche.

Gebruik onze interactieve tool

Bent u klaar om uw personeel en werkplekken samen te brengen in een Connected Experience?

Meer informatie over

Cisco Business Resiliency-oplossingen

verwacht dat de huidige investering in
technologie hun bedrijf op de lange

termijn ten goede zal komen.

49%

Zoals:
Enorme, plotselinge groei 
in externe werknemers

Grotere behoefte aan security

Toename aan gebruik van 
cloudservices en -toepassingen

Versnelling van huidige trends Ontstaan van een nieuwe dynamiek

54%
geeft prioriteit aan het toepassen van

veiligheidsmaatregelen voor de werkplek
bij terugkeer naar kantoor.

81%

Cisco denkt dat het tijd is om verder te kijken dan het nieuwe normaal
en de altijd veranderende realiteit van onze toekomst te omarmen.

Deze toekomst omvat:

en nog veel meer!

Leren vanuit elke 
locatie.

Beschikbaarheid van 
expertise waar nodig.

Praktische maatregelen 
om social distancing 
op elke werkplek te 
waarborgen.

Cisco Secure Remote Workforce
biedt hulp:

Stimuleer werknemers om overal productief te zijn

Optimaliseer de unieke ervaring van elke werknemer 
voor prestaties, kosten en security

Stel professionele processen ook thuis beschikbaar

Cisco Trusted Workplace
biedt hulp:

Garandeer de veiligheid en het welzijn van werknemers

Transformeer naar een veilig en probleemloos 
gedistribueerd werkmodel

Maak operationele consistentie mogelijk voor alle 
omgevingen

Extra functies

Kernfuncties

Secure Remote Workforce

Flexibele externe 
toegang

Veilige samenwerking 
op afstand

Contactcenter op afstand

Expertcontact op afstand

Virtuele desktopinfrastructuur

Optimale toepassingservaring

Trusted Workplace

Veilige toegang Naadloze
samenwerking

Processen op afstand

Nabijheidsrapportage

Inzichten over
bezettingsgraad

Monitoring van middelen
en faciliteiten

$

3 minutesA1

Verbinden  |  Beveiligen  |  Automatiseren

Cisco
Connected
Experiences

NL

Geef werk opnieuw vorm.
Kijk anders naar de toekomst.

De huidige veranderingen en onzekerheden over de toekomst geven
een nieuwe invulling aan uw organisatie en de manier van werken

geeft aan dat hun organisaties werken op
afstand als een permanente optie zullen

aanbieden voor de functies waarvoor
dit mogelijk is.

U heeft oplossingen nodig die zijn ontworpen en gebouwd voor 
verandering op elke schaal in uw eigen organisatie, investeringen 
in technologie en binnen de branche. Cisco Connected 
Experiences transformeert hoe u uw mensen verbindt, uw 
organisatie beveiligt en uw processen automatiseert.

Kijk op een nieuwe manier naar uw personeel en werkplekken 
om een flexibele, productieve en betrouwbare ervaring neer 
te zetten voor uw werknemers, inwoners, klanten en partners.

Cisco Connected Experiences maakt het verschil

https://www.pwc.com/us/en/library/covid-19/pwc-covid-19-cfo-pulse-survey.html
https://www.cisco.com/c/m/en_us/business-resiliency/secure-remote-workforce.html
https://www.cisco.com/c/m/en_us/business-resiliency/trusted-workplace.html
https://www.cisco.com/c/m/en_us/solutions/industries/portfolio-explorer.html
https://www.cisco.com/c/m/en_us/business-resiliency.html

