
Dyrektorzy finansowi (CFO) byli ankietowani w czerwcu 2020 r. w ankiecie Pulse PwC US CFO:

Zmiany są ogromne, szybkie i liczne... a w wielu
przypadkach również trwałe.

Twoja organizacja stoi w obliczu następujących kwestii:

Jak pomyślnie zrównoważyć przyspieszenie i zakłócenia? Co z ryzykiem i możliwościami?
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Przykład:
Priorytet dla bezpieczeństwa 
i dobrego samopoczucia 
pracowników
Ponowne zbadanie 
nieruchomości
Zakłócenie modeli 
biznesowych

Osiągnij odporność biznesową
Potrzebujesz rozwiązań, które są zaprojektowane i stworzone z myślą 
o zmianie w dowolnej skali w kontekście organizacji, inwestycji 
technologicznych i krajobrazu w branży. Usługi Cisco Connected 
Experiences przekształcają sposób nawiązywania połączenia 
z pracownikami, zabezpieczania organizacji i automatyzacji procesów.

Zdefiniuj i zaprojektuj na nowo kadrę i miejsca pracy, dzięki 
czemu zapewnisz dostosowaną, wydajną i zaufaną obsługę 
pracownikom, gościom, klientom i partnerom.

Rozwiązanie Cisco Connected Experience

Odkryj możliwości
Zobacz, jak rozwiązania Cisco zapewniające odporność biznesową 
spełniają zobowiązania Cisco dotyczące rozwiązywania problemów 
i przyspieszania transformacji w branży.

Użyj naszego interaktywnego narzędzia

Chcesz już przenieść swoich pracowników i miejsca pracy do Connected Experience?

Dowiedz się więcej:

Rozwiązania Cisco wspierające odporność biznesową

oczekuje, że inwestycje technologiczne
poczynione w tym czasie zapewnią lepszą

pozycję organizacji w kontekście
długoterminowym.

49%

Przykład:
Ogromny, nagły wzrost liczby 
pracowników zdalnych

Rosnące obawy dotyczące 
bezpieczeństwa

Wzrost w zakresie usług 
i aplikacji w chmurze

Przyspieszenie istniejących trendów Pojawienie się nowej dynamiki

54%
określiło zmianę środków i wymogów

dotyczących bezpieczeństwa w miejscu
pracy jako zadanie priorytetowe

w kontekście powrotu do miejsca pracy.

81%

Rzeczywistości, która obejmuje:

I wiele innych!

Uczenie się z dowolnego 
miejsca.

Specjalistyczną wiedzę 
ekspercką dostępną 
zawsze wtedy, gdy jest 
potrzebna.

Utrzymywanie dystansu 
fizycznego i wymagania 
w zakresie odległości 
między osobami stosowane 
we wszystkich miejscach 
pracy.

Rozwiązanie Cisco Secure Remote 
Workforce pomaga Ci:

Zapewnić pracownikom możliwość wydajnej pracy w dowolnym miejscu

Zoptymalizować każde unikatowe doświadczenie pracownika pod 
kątem wydajności, kosztów i bezpieczeństwa

Rozszerzyć operacje klasy korporacyjnej na pracę z domu

Rozwiązanie Cisco Trusted 
Workplace pomaga Ci:

Dbać o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników

Przejść do bezpiecznego, bezproblemowego modelu pracy 
rozproszonej

Rozszerzyć spójność operacyjną wśród różnych środowisk

Możliwości
dodatkowe

Możliwości
podstawowe

Secure Remote Workforce

Elastyczny dostęp 
zdalny

Bezpieczna 
współpraca

Zdalne centrum obsługi

Zdalny dostęp ekspertów

Infrastruktura wirtualnego
komputera typu desktop

Zoptymalizowana wygoda
obsługi aplikacji

Trusted Workplace

Bezpieczny dostęp Płynna współpraca

Działalność na odległość

Raportowanie o bliskości

Informacje na temat
gęstości społecznej

Monitorowanie zasobów
i obiektów przemysłowych

Będąc częścią naszej strategii Connected Experiences, rozwiązania Cisco zapewniające odporność biznesową są wyrazem 
zaangażowania Cisco w dostarczanie najbardziej zaufanej obsługi klienta w branży. Dzięki szerokiej ofercie i niezrównanej 
obsłudze, która obejmuje sieć, bezpieczeństwo, chmurę i współpracę, tylko Cisco może dostarczyć kompleksowe 
rozwiązanie, nie tylko umożliwiające pracownikom pracę i współpracę z dowolnej lokalizacji, ale również sprawiające, że 
miejsce pracy to zawsze zaufane środowisko.

Zmień sposób pracy.
Wymyśl nową przyszłość.
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Cisco
Connected
Experiences

Dzisiejsze zmiany i niepewność co do przyszłości na nowo kształtują
Twoją organizację i sposób wykonywania pracy

stwierdziło, że ich organizacje uwzględnią
pracę zdalną jako stałą opcję dla stanowisk,

które mogą z niej skorzystać.

W firmie Cisco wierzymy, że nadszedł czas na spojrzenie poza „nową normalność”
i przyjęcie nieustannie zmieniającej się przyszłej rzeczywistości.

Rozwiązania Cisco® wspierające 
odporność biznesową

Różnica zapewniana przez rozwiązania Cisco Connected 
Experiences
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