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Uw zakelijke en IT-doelstellingen
realiseren

Cisco en onze partners kunnen u helpen uw
belangrijkste zakelijke en IT-uitdagingen
kosteneffectiever aan te gaan.

• Bedrijfsgroei: gebruik de juiste oplossingen
om nieuwe inkomstenmogelijkheden te
benutten en uw bedrijf te laten groeien. Met
Cisco kunnen uw IT-teams
netwerkconnectiviteit realiseren en services
snel operationeel maken. U verkrijgt de
flexibiliteit, schaalbaarheid en eenvoud die
nodig is om essentiële bedrijfsinitiatieven en
-innovaties te ondersteunen.

• Klantervaringen: technologie verandert de
verwachtingen van uw klanten. Zij willen
snellere services, directe toegang tot

informatie en een betere klantervaring. Met
onze oplossingen kunt u uw klanten, patiënten
of burgers een innovatieve en aantrekkelijke
ervaring bieden.

• Werknemersproductiviteit: netwerktoegang
is essentieel voor optimale productiviteit. Onze
vereenvoudigde mobiele, virtuele en
cloudoplossingen maken netwerktoegang,
virtuele desktops, samenwerking en
communicatie mogelijk – overal, altijd en op elk
apparaat. En dat allemaal met een sterk
beveiligd en eenvoudig te beheren netwerk.

• Efficiëntie en kostenreductie: uw bedrijf kan
schade ondervinden als uw infrastructuur geen
gelijke tred houdt met de bedrijfsgroei.
Verouderde netwerken, datacenters,
communicatiesystemen of toepassingen
kunnen de efficiëntie verminderen en

U wilt dat uw onderneming groeit. Winstgevend is. En
concurrerend blijft.

Een robuust netwerk opent de deur naar
succes en Cisco is wereldwijd marktleider op
het gebied van netwerktechnologie. Onze
portfolio voor kleine bedrijven levert de
betrouwbare, schaalbare en sterk beveiligde
IT-infrastructuur die uw bedrijf nodig heeft.

Uw IT-teams moeten uw infrastructuur
operationeel houden, op urgente verzoeken
reageren en nieuwe technologieën
implementeren – zelfs als er sprake is van een
beperkt aantal IT-medewerkers. Cisco Small
Business-oplossingen zorgen ervoor dat u
deze uitdagingen een stap voor kunt blijven.

Het resultaat: IT-resources komen vrij, zodat u
zich kunt richten op projecten met
meerwaarde.

https://www.cisco.com/c/en_uk/solutions/small-business.html?ccid=cc000501
https://www.cisco.com/c/en_uk/solutions/small-business.html?ccid=cc000501
https://smbinsights.cisco.com/business-growth-and-profitability?ccid=cc000501
https://smbinsights.cisco.com/workforce-productivity?ccid=cc000501


beveiligingsrisico’s vergroten. Met onze
oplossingen wordt uw infrastructuur efficiënter
en kosteneffectiever zonder dat uw IT-
personeel extra wordt belast.

• Beveiliging en naleving: u staat in de
frontlinie bij het beschermen van de gegevens
van uw bedrijf, klanten, partners en
werknemers. Traditionele
beveiligingsmaatregelen zijn niet voldoende
om de hedendaagse geavanceerde
bedreigingen tegen te houden. Wij helpen u bij
het beschermen van uw organisatie tegen
geavanceerde malware en het beveiligen van
uw netwerk tegen gerichte aanvallen. Wij en
onze partners kunnen samen met u een
assessment uitvoeren en de juiste oplossing
kiezen.

• Kosteneffectieve oplossingen en services:
wij en onze partners kunnen selectie,
implementatie en beheer van uw
infrastructuur, toepassingen en tools
vereenvoudigen. Onze oplossingen leveren
operationele efficiëntie waardoor IT-resources
vrijkomen.

Een aanzienlijk bedrag aan R&D-investeringen
wordt aan onze uitgebreide portfolio besteed. We
bieden ook flexibele implementatieopties om aan
uw behoeften te voldoen – op kantoor met
beheerde services of in de cloud.

https://smbinsights.cisco.com/maintaining-it-infrastructure?ccid=cc000501
https://smbinsights.cisco.com/protection-against-cyber-threats?ccid=cc000501
https://smbinsights.cisco.com/protection-against-cyber-threats?ccid=cc000501


Volledige financiering van oplossing met 0% rente: investeren in technologie is waarschijnlijk slechts een
van de vele prioriteiten waaraan u uw budget kunt besteden. Maak daarom waardevol geld vrij door de
kosten van uw gehele Cisco-oplossing rentevrij te bundelen over een periode van 3 jaar. Dit omvat de
kosten voor hardware, software, services en abonnement, met de optie om meer oplossingen toe te
voegen naarmate uw bedrijf groeit. Ontdek hoe betaalbaar dit kan zijn.

https://www.cisco.com/c/en_uk/buy/payment-solutions/programs/easy-lease.html?ccid=cc000501


Partners die u kunt vertrouwen
De meeste bedrijven zijn voor IT-expertise, personeel en ondersteuning afhankelijk van partners.
Daarom hebben wij aanzienlijk geïnvesteerd in ons wereldwijde netwerk van partners.

Zij zorgen ervoor dat u eenvoudig uw IT-voorzieningen kunt kiezen, implementeren en beheren, zodat u
zich volledig kunt focussen op uw bedrijfsactiviteiten. Onze partners kunnen met u samenwerken om
begrip te krijgen van uw unieke behoeften en de juiste oplossingen en services te selecteren. Zij kunnen
slimme beheerde services bestellen om uw IT-activiteiten te vereenvoudigen en u meer opties te
bieden om aan wensen van gebruikers te voldoen en uw bedrijf te laten groeien. Zij kunnen u ook
helpen bij het beheren en verminderen van risico’s wanneer zij samen met u uw netwerk beter
beveiligd, efficiënter en veerkrachtiger maken.
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• Switching: Cisco Catalyst®-switching en

• Switching: Cisco Catalyst®-switching en
Cisco Unified AccessTM-oplossingen vormen
een eenvoudig, slim en sterk beveiligd
geconvergeerd netwerkplatform. U profiteert
van een gestroomlijnd netwerk dat minder
onderhoud vergt en kan groeien om het hoofd
te bieden aan nieuwe behoeften zoals
toegenomen mobiliteit of door software
gedefinieerde netwerken (SDN). Convergeer
bekabelde en draadloze technologie op één
platform, garandeer geavanceerde beveiliging
op uw gehele netwerk en ondersteun de
BYOD-trend (Bring Your Own Device).

• Routing en WAN: met Cisco Intelligent WAN
(IWAN) kan uw bedrijf een uitzonderlijke
gebruikerservaring bieden via elke
transportmethode: Multiprotocol Label
Switching (MPLS), directe internettoegang of
hybrid WAN. Cisco IWAN maakt een
toepassingsbewust netwerk mogelijk dat
bedrijfskritische toepassingen efficiënt levert
en de productiviteit verhoogt. U kunt
aanzienlijke besparingen behalen en de
infrastructuurkosten van nevenvestigingen
verminderen.

Netwerken zijn complexer dan ooit tevoren.

Netwerken zijn complexer dan ooit en de eisen
die eraan worden gesteld, worden steeds
hoger. Dus hebben bedrijven een platform
nodig dat geautomatiseerde taken,
vereenvoudigd beheer en flexibele migratie
ondersteund.

Onze oplossingen voor netwerkinfrastructuur –
die onderdeel uitmaken van Cisco Digital
Network Architecture – stroomlijnen IT-
activiteiten en stimuleren nieuwe zakelijke
kansen dankzij een open en programmeerbare
benadering van netwerken. Met onze
bekroonde netwerkinfrastructuur, die
ondersteuning voor het Internet of Things (IoT)
omvat, zijn netwerkverbindingen nu relevanter
en waardevoller dan ooit.

Bedrijfsgroei vereenvoudigd

Dankzij de Cisco Meraki™-cloudoplossing kon de Baraka Retail Group snel uitbreiden,
terwijl het netwerkbeheer werd vereenvoudigd en kosten werden verlaagd.
Ontdek hoe >

https://www.cisco.com/c/en_uk/solutions/small-business/network-devices.html?ccid=cc000501
http://www.cisco.com/c/en_uk/solutions/enterprise-networks/index.html
http://www.cisco.com/c/en_uk/solutions/enterprise-networks/index.html
https://www.cisco.com/c/en_uk/solutions/internet-of-things/overview.html?ccid=cc000501
https://www.cisco.com/c/dam/global/en_uk/solutions/small-business/pdfs/Cisco-SMB_CaseStudy_Baraka_250119.pdf?oid=csyxa015093
https://www.cisco.com/c/en_uk/products/switches/index.html?ccid=cc000501
https://www.cisco.com/c/en_uk/products/switches/index.html?ccid=cc000501
https://www.cisco.com/c/en_uk/solutions/enterprise-networks/software-defined-access/index.html?ccid=cc000501
https://www.cisco.com/c/en_uk/solutions/enterprise-networks/sd-wan/index.html?ccid=cc000501
https://www.cisco.com/c/en_uk/solutions/enterprise-networks/sd-wan/index.html?ccid=cc000501


• Draadloos: met onze betaalbare mobiliteits-,
op kantoor beheerde en cloudbeheerde
oplossingen, zoals Mobility Express en BYOD,
kunt u mobiele apparaten sneller en beter
beveiligd met uw netwerk verbinden. Met
Cisco Connected Mobile Experiences (CMX)
krijgt u meer begrip van de wensen van uw
klanten en kunt u effectiever communiceren
met behulp van op locatie gebaseerde
services. Uw organisatie profiteert van
verhoogde productiviteit en klanttevredenheid
die dankzij snelle en sterk beveiligde mobiele
toegang met minder risico’s worden
gerealiseerd.

Een succesverhaal in de cloud

Softwareontwikkelaar LeanIX ontwikkelt, verkoopt en implementeert zijn producten online en moet daarbij kunnen vertrouwen op
een stabiel, efficiënt cloudnetwerk – dat door Cisco Meraki™ wordt geleverd.
Ontdek hoe >

https://www.cisco.com/c/dam/global/en_uk/solutions/small-business/pdfs/CiscoSMB_CaseStudy_LeanIX250119_UPDATED.pdf?oid=csyxa015097
https://www.cisco.com/c/en_uk/solutions/enterprise-networks/mobility-express/index.html?ccid=cc000501
https://www.cisco.com/c/en_uk/solutions/enterprise-networks/dna-spaces/index.html?ccid=cc000501
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IP-telefoons en collaboration-endpoints: met
onze brede portfolio van IP-telefoons waaronder
telefoons voor meerdere platforms en
collaboration-endpoints kunt u desktoptelefoons,
mobiele apps, systemen voor videoconferencing
en digitale whiteboards combineren zodat deze
exact aan uw behoeften voldoen.

Uw werknemers kunnen overal werken, individueel
of in teams, en van elke ruimte een workspace
voor samenwerking maken. Nu met geweldige
audio en integratie met de Cisco Headset 500
Series.

Cloudgebaseerde samenwerkingsoplossingen:
met Cisco Webex® wordt samenwerking wat het
zou moeten zijn: intuïtief.. Mensen maken
moeiteloos contact. Ervaringen blijven hetzelfde op
ieder apparaat zodat elk teamlid zich volledig
aangesloten voelt. Content kan vrij worden

verplaatst zodat het werk soepel verloopt.

Teams blijven in contact en gaan verder met hun
werk nadat de vergadering is afgelopen. Met

Door samen te werken kunnen mensen buitengewone
dingen voor elkaar krijgen.

Door samen te werken kunnen mensen
buitengewone dingen voor elkaar krijgen.
Stimuleer samenwerking binnen uw organisatie
met gebruiksvriendelijke technologie en
eenvoudig te implementeren oplossingen die
mensen betrokken houden en ervoor zorgen
dat ze innovatief blijven – waar ze ook zijn en
welk apparaat ze ook gebruiken.

Onze flexibele samenwerkingsoplossingen van
de juiste omvang en tegen de juiste prijs
verbeteren teamwork, vergroten de mobiliteit
van werknemers, verminderen de kosten,
versnellen de besluitvorming en verbeteren
klantrelaties.

https://www.cisco.com/c/en_uk/solutions/collaboration/index.html?ccid=cc000501
https://www.cisco.com/c/en_uk/products/collaboration-endpoints/index.html?ccid=cc000501
https://www.cisco.com/c/en_uk/products/collaboration-endpoints/index.html?ccid=cc000501
https://www.cisco.com/c/en_uk/products/collaboration-endpoints/index.html?ccid=cc000501
https://www.webex.com/team-collaboration.html


hetzelfde prestatie- en beveiligingsniveau om
telkens weer het beste uit zichzelf te halen.

Samenwerkingsoplossingen op kantoor: onze
kant-en-klare oplossing Cisco Business Edition
4000 biedt essentiële VoIP-functionaliteit (Voice-
over-IP) voor telefonie en voicemail binnen kleinere
bedrijven met maximaal 200 telefoons. De Cisco
Business Edition 6000 biedt premiumfunctionaliteit
voor spraak- en videogesprekken, mobiliteit,
messaging en aanwezigheid en contactcenter voor
maximaal 1.000 gebruikers. Als u verwacht dat het
aantal gebruikers verder zal toenemen of als een

Hoe samenwerking een bedrijf laat
groeien

Het bedrijf Tribes Inspiring Workplaces,
dat hoogwaardige workspaces
verhuurt, is snel gegroeid. Clients
kunnen gebruikmaken van de tools
voor teamwork op afstand van Cisco
Webex®, de cloudconnectiviteit van
Cisco Meraki™ en meer.
Ontdek hoe >

https://www.cisco.com/c/dam/global/en_uk/solutions/small-business/pdfs/CiscoSMB_CaseStudy_Tribes250119.pdf?oid=csyxa015096
https://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/business-edition-4000/index.html?ccid=cc000501
https://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/business-edition-4000/index.html?ccid=cc000501
https://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/business-edition-6000/index.html?ccid=cc000501
https://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/business-edition-6000/index.html?ccid=cc000501


grote implementatie op kantoor vereist is, kunt u
de Cisco Business Edition 7000 overwegen.

Klantenservice: Cisco Unified Contact Center
Express is een sterk beveiligde
contactcenteroplossing voor meerdere kanalen
waarmee u met klanten kunt communiceren – en
ze kunt behouden.

https://www.cisco.com/c/en/us/products/customer-collaboration/unified-contact-center-express/index.html?ccid=cc000501
https://www.cisco.com/c/en/us/products/customer-collaboration/unified-contact-center-express/index.html?ccid=cc000501
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Cisco biedt organisaties de keuze en flexibiliteit om
traditionele en cloud-native toepassingen uit te
voeren met behulp van oplossingen voor
geconvergeerde en hyperconverged infrastructuur
die op kantoor of in beheerde en openbare clouds
kunnen worden geïmplementeerd.

Deze op architectuur gebaseerde benadering

combineert de elementen van de ASAP-strategie
(analyses, eenvoud, automatisering en
bescherming) met consistent beleid binnen een
hybrid cloud die is gebaseerd op toonaangevende
datacenternetwerken, beveiliging, geconvergeerde
infrastructuren en door software gedefinieerde
oplossingen.

Datacenternetwerken: voldoe aan de nieuwe
eisen die mobiele gebruikers, gevirtualiseerde
servers, toepassingen en clouds stellen aan uw
datacenter. Cisco-datacenterswitches maken
gebruik van een fabric-architectuur die verbeterde
operationele efficiëntie en flexibiliteit biedt.
Hierdoor kunt u profiteren van verhoogde

Het juiste platform voor zakelijke computing

Waarschijnlijk maakt u al gebruik van Software-
as-a-Service (SaaS) en openbare
cloudinfrastructuur voor uw dagelijkse
activiteiten. U gebruikt alleen de resources die
u nodig hebt en betaalt per maand. Maar hoe
meer u gebruikt, hoe hoger de kosten. In
plaats daarvan kunt u uw zakelijke computing
efficiënter uitvoeren via uw eigen private of
hybrid cloud.

Wij kunnen u de vrijheid bieden om de voor u
beste modellen te selecteren.

Betere bedrijfsresultaten met cloudanalyses

Om de klantervaring bij alle winkels te optimaliseren, gebruikt het luxe kledingmerk
Eton gedetailleerde kopersprofielen die door het Cisco Meraki™-cloudplatform
worden gegenereerd.
Ontdek hoe >

https://www.cisco.com/c/dam/global/en_uk/solutions/small-business/pdfs/Cisco-SMB_CaseStudy_Eton250119.pdf?oid=csyxa015094


prestaties, zichtbaarheid van alle resources en
ondersteuning voor innovatie en groei.

Unified computing: vereenvoudig
datacenteractiviteiten en creëer een platform dat
uw fysieke, virtuele en cloudcomputingbehoeften
ondersteunt. Cisco Unified Computing
SystemTM-servers (Cisco UCS) verbeteren het
datacenterbeheer, verhogen de operationele
snelheid en verlagen de totale eigendomskosten
(TCO).

Geïntegreerde infrastructuur: Cisco wordt door
Gartner en IDC erkent als marktleider op het
gebied van geïntegreerde systemen. Transformeer
uw datacenter met Cisco UCS Integrated
Infrastructure zodat u toepassingen sneller kunt
implementeren en schalen, meer omzet kunt
genereren, de totale eigendomskosten kunt
verlagen en risico’s kunt verminderen.

Datacenterbeveiliging: uw datacenter is van
essentieel belang voor het succes van uw bedrijf.
Bescherm het met gespecialiseerde, superieure
beveiliging die geen beperkingen oplegt waar het
flexibiliteit of prestaties betreft. Cisco’s Secure

Data Center-oplossing biedt geïntegreerde
bescherming en dynamische, intelligente controle

ter bescherming tegen de huidige geavanceerde
aanvallen.

Het netwerk dat zich onderhoudt

Door het nieuwe cloudaanbod te combineren met Cisco Application Centric
Infrastructure (ACI) – voor de automatisering van netwerkfuncties – helpt Hutchinson
Networks klanten bij het verlagen van de kosten van IT-beheer.
Ontdek hoe >

https://www.cisco.com/c/en/us/about/case-studies-customer-success-stories/hutchinson-networks.html?ccid=cc000501
https://www.cisco.com/c/en_uk/products/servers-unified-computing/index.html?ccid=cc000501
https://www.cisco.com/c/en_uk/products/servers-unified-computing/index.html?ccid=cc000501
https://www.cisco.com/c/en_uk/solutions/data-center-virtualization/converged-infrastructure/index.html?ccid=cc000501
https://www.cisco.com/c/en_uk/solutions/data-center-virtualization/converged-infrastructure/index.html?ccid=cc000501
https://www.cisco.com/c/en_uk/solutions/data-center-virtualization/index.html?ccid=cc000501
https://www.cisco.com/c/en_uk/solutions/data-center-virtualization/index.html?ccid=cc000501
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Kleine bedrijven hebben behoefte aan effectieve
en eenvoudige beveiliging. Cisco biedt geschikte
beveiligingsoplossingen die overal en op elk
apparaat toegankelijk zijn – via het netwerk of via
de cloud. Wij maken beveiliging minder complex
door een portfolio met superieure producten op
maat te bieden die zijn ontwikkeld voor naadloze

integratie.

Firewallbeveiliging: blijf opkomende bedreigingen
een stap voor en profiteer van collectieve
beveiligingsinformatie. Cisco Firepower-firewalls
van de volgende generatie bieden een
geïntegreerde alles-in-een oplossing die
superieure preventie en beperking mogelijk maakt
van zowel bekende als onbekende bedreigingen.

E-mail- en webbeveiliging: Cisco Email Security
en Cisco Web Security zijn oplossingen die
toonaangevende realtime bescherming tegen
bedreigingen bieden. Bescherm uw organisatie
tegen bedreigingen via e-mail en het web en
beveilig uw netwerk tegen gerichte aanvallen.

Cloudbeveiliging: Cisco’s
cloudbeveiligingsoplossingen bieden effectieve,
krachtige beveiliging en controle, zodat u met
vertrouwen kunt overstappen naar de cloud.
Profiteer overal van zichtbaarheid en bescherming

Uw bedrijf heeft robuuste beveiligingsoplossingen nodig.

Uw bedrijf heeft robuuste
beveiligingsoplossingen nodig om uw klant- en
bedrijfsgegevens te beschermen tegen
bedreigingen van de cyberbeveiliging. Tot nu
toe hebben beveiligingsprofessionals een van
twee benaderingen toegepast: met tegenzin
genoegen nemen met zwakkere maar
beheerbare unified beveiligingsoplossingen, of
sterkere afzonderlijke oplossingen
implementeren die niet bij elkaar passen of
samenwerken.

Deze benaderingen leiden tot gaten in de
beveiliging, beheerproblemen en inefficiëntie
waar aanvallers misbruik van kunnen maken.
Bovendien bevatten point-oplossingen vaak
overlappende functies, wat resulteert in
overbodige kosten voor onnodige
beveiligingsfunctionaliteit.

https://www.cisco.com/c/en_uk/products/security/firewalls/index.html?ccid=cc000501
https://www.cisco.com/c/en_uk/products/security/firewalls/index.html?ccid=cc000501
https://www.cisco.com/c/en_uk/products/security/email-security/index.html?ccid=cc000501
https://www.cisco.com/c/en_uk/products/security/email-security/index.html?ccid=cc000501


voor uw gebruikers, gegevens en de toepassingen
die u koopt of ontwikkelt. En met Cisco’s
cloudbeheerde beveiliging kunt u beleid handhaven
en hebt u de beschikking over eenvoudig bruikbare
bedreigingsinformatie.

Geavanceerde bescherming tegen malware:
Cisco Advanced Malware Protection (AMP)
combineert preventie, doorlopende bewaking en
responsmogelijkheden in één
beveiligingstechnologie ter bescherming tegen, en
snelle respons op, de huidige meest geavanceerde
aanvallen op het netwerk, het web, endpoints en
via e-mail.

Datacenterbeveiliging: onze Secure Data
Center-oplossing biedt dynamische, responsieve
en schaalbare bescherming, aanpasbaarheid en
flexibiliteit voor uw bedrijf. Snelle provisioning,
verhoogde prestaties en beveiligingsinformatie
worden hiermee geïntegreerd in de fabric van uw
datacenter.

Beveiligde mobiliteit: Cisco AnyConnect® Secure
Mobility biedt niet alleen uitstekende VPN-
services, maar maakt ook handhaving van

contextbewust, uitgebreid en preventief
beveiligingsbeleid mogelijk. Voeg Cisco Umbrella
Roaming toe voor naadloze endpointbescherming,
al dan niet via het netwerk.

Beveiligde toegang: Cisco Identity Services
Engine (ISE) maakt identiteits- en

toegangscontrole mogelijk, waarbij realtime
contextuele informatie van netwerken, gebruikers
en apparaten wordt verzameld. U kunt nu
proactieve governancebeslissingen nemen om
beleidsregels voor intelligente, sterk beveiligde
toegang te handhaven op uw bekabelde en
draadloze netwerken.

https://www.cisco.com/c/en_uk/products/security/advanced-malware-protection/index.html?ccid=cc000501
https://www.cisco.com/c/en_uk/solutions/data-center-virtualization/index.html?ccid=cc000501
https://www.cisco.com/c/en_uk/solutions/data-center-virtualization/index.html?ccid=cc000501
https://www.cisco.com/c/en_uk/products/security/anyconnect-secure-mobility-client/index.html?ccid=cc000501
https://www.cisco.com/c/en_uk/products/security/anyconnect-secure-mobility-client/index.html?ccid=cc000501
https://www.cisco.com/c/en_uk/products/security/identity-services-engine/index.html?ccid=cc000501
https://www.cisco.com/c/en_uk/products/security/identity-services-engine/index.html?ccid=cc000501


Beveiligingsinformatie: aan de hand van
expertise op het gebied van bedreigingsinformatie
kunnen zowel bekende als opkomende
bedreigingen worden geanalyseerd en kan
bescherming worden geboden. Talos™ ontwikkelt
bedreigingsinformatie voor Cisco-
beveiligingsoplossingen, waarbij gebruik wordt
gemaakt van een geavanceerde infrastructuur en
systemen voor het analyseren van ongeëvenaarde
telemetriegegevens van Cisco en onze robuuste
open-source community.

Technische ondersteuningsservices

Cisco's technische services omvatten meer dan
standaardgarantiedekking – u profiteert van de
expertise en uitgebreide resources die nodig zijn
om uw netwerk en bedrijf verder te ontwikkelen en
te laten groeien. Onze bekroonde hardware- en
softwareondersteuning beschermt
bedrijfscontinuïteit, verbetert operationele
efficiëntie en verhoogt IT-flexibiliteit.

Met Smart Net Total Care® (SNTC) kunt u de
uitvaltijd terugdringen dankzij onze snelle, 24/7
deskundige technische ondersteuning en flexibele

hardwaredekking van Cisco’s Technical Assistance
Center (TAC). Deze proactieve ondersteuning biedt
vervanging van hardware binnen twee uur, zodat u
zich kunt richten op uw bedrijf. SNTC omvat tevens
geïntegreerde slimme mogelijkheden voor het
leveren van actuele, praktisch bruikbare informatie
over uw installed base, contracten en
beveiligingswaarschuwingen, zodat uw
ondersteuningsworkflows efficiënter worden.

Software Support Services (SWSS): met onze
Software Support Services worden de prestaties
van uw Cisco-software gemaximaliseerd en

beveiligingsrisico’s beperkt door uw software up-
to-date te houden met de nieuwste functies,
functionaliteit en beveiligingsupdates. Hiermee kunt
u softwareproblemen snel oplossen. Ze omvatten
onderhoud, kleine updates en grote
toepassingsupgrades van Cisco ONE- en Cisco
Collaboration-software ter bescherming van uw
investeringen.

Waarom Cisco voor uw bedrijf?

Bij Cisco zijn wij van mening dat het netwerk
bepalend is voor het succes van uw bedrijf. We zijn

Onderwijs beschikbaar – en
beveiligd – voor iedereen

Talis Business School in Frankrijk biedt
cursussen op campus en onderwijs op
afstand. Hierbij wordt gebruikgemaakt
van de proactieve beveiliging van Cisco
Umbrella™ om vrije uitwisseling van
informatie en een BYOD-beleid (Bring
Your Own Device) mogelijk te maken.
Ontdek hoe >

https://www.cisco.com/c/dam/global/en_uk/solutions/small-business/pdfs/CiscoSMB_CaseStudy_Talis250119.pdf?oid=csyxa015095
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/talos.html?ccid=cc000501
https://www.cisco.com/c/en/us/services/technical/smart-net-total-care.html?ccid=cc000501
https://www.cisco.com/c/en/us/services/technical/software-support.html?ccid=cc000501


al meer dan 30 jaar toonaangevend op het gebied
van netwerken. We bieden een betaalbare,
betrouwbare en beveiligde infrastructuur die aan

Cisco zorgt voor gemoedsrust en
investeringsbescherming met
superieure TCO ter ondersteuning van
uw bedrijf, op uw manier.

Blijf trends een stap voor

De markttendens een stap voor blijven is van essentieel belang voor het succes van uw bedrijf. Dus hoe
pakt uw IT-team deze belangrijke trends aan?

Cloud: clouds bieden flexibele IT-servicelevering on-demand. Door over te stappen naar de cloud hebt
u meer opties ter beschikking om aan wensen van gebruikers te voldoen en uw bedrijf te laten groeien.
Wij en onze partners kunnen uw bedrijf helpen verbeteren met openbare, private of hybrid clouds. De
keuze is aan u.

Risicobeperking: uw IT-teams moeten voldoen aan nalevingsvereisten, nieuwe technologie
implementeren en tegelijkertijd de infrastructuur sterk beveiligd houden. We bieden de IT-beveiliging,
veerkracht en investeringsbescherming die u nodig hebt. Onze partners kunnen u helpen bij het
selecteren van de juiste producten om uw netwerk te beschermen, uw gegevens te beveiligen en de
risico’s te beperken waaraan uw bedrijf kan worden blootgesteld.

Mobiliteit: maak deel uit van de hedendaagse mobiele wereld van meerdere apparaten en BYOD – altijd
en overal. Creëer flexibele werkomgevingen. Verkrijg direct toegang tot de informatie die u nodig hebt
en verhoog de productiviteit op alle afdelingen en locaties en in alle tijdzones.

We kunnen u helpen de mobiliteit van uw bedrijf te waarborgen en daarbij uw gegevens, apparaten en
infrastructuur beveiligen.



uw behoeften voldoet.

Onze oplossingen voor kleine bedrijven zijn
eenvoudig en kunnen probleemloos worden
geïmplementeerd, beheerd en geschaald. Ze
worden ondersteund door een wereldwijd netwerk
van vertrouwde en hooggekwalificeerde partners.
Samen met onze partners bieden we de
zichtbaarheid en het inzicht die u nodig hebt om de
klantervaring te verbeteren, innovatie te stimuleren,
efficiëntie te maximaliseren en risico's te
minimaliseren.

https://www.cisco.com/c/en_uk/solutions/small-business.html?ccid=cc000501
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