Pięć najlepszych sposobów na
zwiększenie innowacyjności
dzięki sieci
Wystarczy jedno złe doświadczenie, aby stracić klienta. Tempo
transformacji cyfrowej stale rośnie — aby utrzymać konkurencyjną pozycję,
trzeba szybko wprowadzać innowacje. Sieć ma kluczowe znaczenie dla
ich powodzenia. Nie można pozwolić, aby spowalniała ona pracę albo
narażała firmę na ryzyko. Sieć traktowana jako towar to obecnie za mało.
Oto 5 sposobów pozwalających pomyślnie wprowadzać innowacje dzięki
sieci.
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Zyskaj informacje pozwalające
zapewnić lepszą obsługę
Twórz nowe, atrakcyjne sposoby interakcji z klientami dzięki wykorzystaniu
dokładnych co do metra danych o ich lokalizacji. Szybko buduj oparte na
kontekście rozwiązania na urządzenia mobilne przy użyciu narzędzi projektowych
wykorzystujących technikę „przeciągnij i upuść”. Wysyłaj odwiedzającym
spersonalizowane powiadomienia w oparciu o ich bieżącą lokalizację. Sprawnie
integruj rozwiązania mobilne z istniejącymi aplikacjami natywnymi organizacji przy
użyciu pakietów SDK.
Rozwiązanie Connected Mobile Experiences (CMX)
Hiperlokalizacja

Rozwiązania Meraki działające w chmurze

Wirtualny BLE Beacon

„Wcześniej nie mieliśmy dostępu do takich danych. Gdy klienci wchodzą do
centrum handlowego, możemy im teraz przedstawiać spersonalizowane oferty na
podstawie preferencji ujawnionych podczas zakupów online”.
Blandine Charvériat-Louis, dyrektor ds. marketingu, Altarea Commerce
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Zapewnij najlepszą wydajność
na obrzeżach sieci
Udostępnij użytkownikom niezwykle wydajną sieć bezprzewodową, automatycznie
optymalizowaną pod kątem potrzeb środowisk o dużej gęstości. Zapewnij większą
szybkość, moc obliczeniową i niezawodność aplikacji o krytycznym znaczeniu
biznesowym. Zapewnij nieprzerwaną ciągłość obsługi dzięki automatycznemu,
inteligentnemu routingowi w razie awarii urządzenia sieciowego. Korzystaj
z optymalizacji sieci Wi-Fi i nadawaj priorytet aplikacjom o krytycznym znaczeniu
biznesowym działającym na urządzeniach Apple.
802.11ac

Mobility Express

Chmura bezprzewodowa Meraki

CleanAir

Apple i Cisco

„Wersja systemu iOS 10 daje dostęp do wspólnych rozwiązań firm Apple i Cisco.
Korzyści to na przykład osiem razy szybszy roaming”.
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Szybko reaguj i wprowadzaj
niezbędne zmiany
Szybko reaguj na nowe szanse biznesowe dzięki programowalnej,
zautomatyzowanej kontroli sieci, sieciom zwirtualizowanym i elastycznemu
licencjonowaniu oprogramowania. Wprowadź scentralizowaną automatyzację
egzekwowania zasad opartą na profilach aplikacji w sieci WAN, kampusowej
i dostępowej. Wdrażaj zdalnie wirtualne urządzenia sieciowe i korzystaj
z elastycznych możliwości licencjonowania oprogramowania, którego wartość
będzie wzrastać poprzez ciągłe innowacje, aktualizacje i ulepszenia.
Application Policy Infrastructure Controller
Wirtualizacja funkcji sieciowych

Elastyczne możliwości licencjonowania oprogramowania Cisco ONE

Rozwiązania Meraki do zarządzania siecią w chmurze
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Zachowaj bezpieczeństwo bez
ograniczania sprawności działania
Chroń użytkowników, dane i działalność firmy dzięki solidnym zabezpieczeniom
sieciowym. Potraktuj sieć jako czujnik bezpieczeństwa, środek egzekwowania
zasad i sposób na szybszą eliminację zagrożeń. Wykorzystaj kompleksowy,
szeroki wgląd w informacje o nieznanych urządzeniach, nietypowych wzorcach
ruchu sieciowego i nieoczekiwanych zachowaniach, aby proaktywnie wykrywać
zagrożenia. Ograniczaj skalę ataków przez egzekwowanie segmentacji i kontrolę
dostępu użytkowników. Szybciej eliminuj skutki naruszeń poprzez automatyzację
sieci całego przedsiębiorstwa w czasie niemal rzeczywistym.
Silnik Identity Services

TrustSec

Stealthwatch

Application Policy Infrastructure Controller

„Pewna firma handlowa, wykorzystująca rozwiązanie TrustSec do zarządzania
dostępem mobilnym z tabletów i telefonów w systemie ponad 5,5 tys. punktów
końcowych, przekonała się, że czas wdrażania zmian skrócił się o aż 98%”.
Raport TEI firmy Forrester na temat rozwiązania Cisco TrustSec 2016
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Przekształć sieć w platformę
innowacji
Generuj nowe przychody dzięki szybszemu udostępnianiu nowych usług cyfrowych
w zakresie kontaktu z klientem. Szybciej wprowadzaj nowe usługi i innowacje
dzięki zmniejszeniu narzutów operacyjnych poprzez automatyzację udostępniania
i konfigurowania sieci. Wykorzystuj pakiety SDK i interfejsy API z otwartym kodem
źródłowym, aby budować innowacyjne aplikacje sieciowe spełniające szczególne
wymagania Twojej firmy.
Application Policy Infrastructure Controller

DevNet

„Liderzy IT muszą traktować obrzeża sieci jako aktywa strategiczne, nie jako
towar, i korzystać z dostawców, którzy kładą nacisk na innowacyjność, a nie na
obniżanie kosztów”.
ZK Research — Firmy mogą zyskać przewagę konkurencyjną dzięki odpowiedniej
wydajności na obrzeżach sieci

Wszystko jest dobrze, dopóki nie stanie się coś złego. Nie traktuj sieci jak towaru.
Wykorzystaj jej potencjał w zakresie innowacji i zbuduj fundament, który sprawdzi
się zarówno teraz, jak i w przyszłości. Niezawodny, elastyczny i bezpieczny,
oferujący wsparcie dla innowacji.

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