Pięć najważniejszych
sposobów na zwiększenie
sprawności działania sieci
Wystarczy jedna komplikacja, aby koszty sieci poszybowały w górę.
Cyfrowa transformacja oznacza, że przetrwają najsprawniejsi. Sieć
musi być elastyczna, aby umożliwić firmie wprowadzanie innowacji
i dotrzymywanie kroku stale zmieniającym się wymaganiom. Jest to
też warunek utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.
Dlatego sieć traktowana jako towar to obecnie za mało.
Oto 5 sposobów pozwalających zagwarantować sprawność
działania sieci.
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Postaw na łatwość wdrożeń
i zarządzania
Uprość działania i wdrażaj nowe wirtualne usługi sieciowe na dowolnej platformie
w czasie liczonym w minutach. Szybciej wprowadzaj nowe usługi i innowacje
dzięki zmniejszeniu narzutów operacyjnych poprzez automatyzację udostępniania
i konfigurowania sieci. Wykorzystaj przepustowość sieci, wdrażając definiowane
programowo sieci WAN — bez negatywnego wpływu na jakość pracy z aplikacjami.
Czerp korzyści z ciągłych innowacji, aktualizacji i ulepszeń dzięki elastycznym
opcjom licencjonowania oprogramowania.
Wirtualizacja funkcji sieciowych

Elastyczne możliwości licencjonowania oprogramowania Cisco ONE

Application Policy Infrastructure Controller

Inteligentna sieć WAN
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Pożegnaj się ze złożonością
operacyjną
Skróć czas konserwacji i reagowania dzięki właściwej organizacji usług
i zarządzaniu nimi za pomocą szablonów. Zmniejsz obciążenie zasobów IT dzięki
wirtualizacji funkcji sieciowych. Kaskadowo przenoś te same zasady do wszystkich
typów punktów dostępu za pośrednictwem prostego, elastycznego interfejsu.
Zautomatyzuj wdrożenia i kontrolę zgodności zasad sieciowych w całej sieci bez
konieczności wymiany infrastruktury.
Application Policy Infrastructure Controller

Silnik Identity Services

Wirtualizacja funkcji sieciowych

„Niektórzy projektanci stwierdzili, że nie zdawali sobie sprawy ze wszystkich
mankamentów starej sieci. Zadania, które dotąd zajmowały pół godziny,
wykonuje się teraz w kilka minut”.
Greg Fisbeck, kierownik ds. programów, Whirlpool Corporation
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Wykorzystaj informacje, aby
zwiększyć wydajność
Dowiedz się, przez kogo, za pomocą jakich urządzeń, kiedy, gdzie i w jaki sposób
generowany jest ruch sieciowy. Wykorzystaj te informacje do zwiększenia
wydajności aplikacji o krytycznym znaczeniu biznesowym działających w sieciach
LAN, WLAN i WAN oraz do szybszego rozwiązywania problemów. W ten sposób
możesz ograniczyć słabe punkty sieci wynikające z nieefektywnego działania
i obniżyć koszty poprzez lepsze wykorzystanie zasobów.
NetFlow

Wgląd w aplikacje i ich nadzorowanie
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Zyskaj bezpieczeństwo bez
ograniczania sprawności działania
Kontroluj z jednego miejsca komunikację w sieci przewodowej, bezprzewodowej
i VPN. Łatwo przenoś i egzekwuj zasady we wszystkich rodzajach punktów
dostępu dzięki definiowanej programowo segmentacji. Zagwarantuje to spójność
i wydajność udostępniania i kontrolowania dostępu oraz zasad zabezpieczeń,
eliminując stres związany ze złożonym zarządzaniem dostępem. Bez ograniczania
sprawności działania.
TrustSec

Stealthwatch

Silnik Identity Services

„Badane organizacje podają, że udało im się zmniejszyć koszty operacyjne
o 25–80%”.
Raport TEI firmy Forrester na temat rozwiązania Cisco TrustSec 2016
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Przejdź do chmury
Wdrażaj sieć i zarządzaj nią szybko i łatwo, bez konieczności szkolenia
pracowników czy używania zastrzeżonych programów działających w wierszu
poleceń. Korzystaj z centralnego zarządzania, wglądu w informacje i możliwości
kontroli bez kosztów i złożoności związanych ze stosowaniem kontrolerów lub
dodatkowego oprogramowania do zarządzania. Chmurowe rozwiązania sieciowe
Cisco Meraki oferują funkcje takie jak scentralizowana kontrola, wgląd w informacje
o urządzeniach i aplikacjach, diagnostyka WWW w czasie rzeczywistym,
monitoring, raportowanie i zabezpieczenia.
Chmurowe rozwiązania sieciowe Cisco Meraki

Wszystko jest dobrze, dopóki nie stanie się coś złego. Nie traktuj sieci jak
towaru. Zyskaj niezbędną sprawność działania, aby móc wprowadzać innowacje
i dostosowywać się do przyszłych wymagań. Zapewnij sieci bezpieczeństwo
i utrzymaj wysoki poziom jakości usług, niezbędny użytkownikom i firmie.

Już dziś rozpocznij podróż do cyfrowej architektury sieci.
Dowiedz się jak
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