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Cisco DNA Advisory Service
Czy wiesz, że możesz stworzyć podstawy
do skutecznej transformacji architektury
cyfrowej przy zachowaniu stabilności
i bezpieczeństwa sieci?
Posiadamy ponad 30 lat doświadczenia i możemy pomóc Ci stworzyć
kompleksową strategię zapewniającą bezproblemową transformację.
Sieć łączy wszystko, co cyfrowe. Aby odnieść sukces w cyfrowej erze, Twoja sieć
musi rozwijać się wraz z Twoją firmą, dzięki czemu będzie można wykorzystać
cały cyfrowy potencjał sieci. Razem możemy opracować ekonomiczną strategię
przejścia do architektury cyfrowej, aby Twoja firma mogła z powodzeniem
wykorzystywać sieć do realizacji śmiałych celów.
Cisco® Digital Network Architecture (Cisco DNA™) to otwarta, sterowana
programowo platforma łącząca w ramach jednej architektury kluczowe innowacje
w oprogramowaniu sieciowym, takie jak wirtualizacja, automatyzacja, analityka
i rozwiązania chmurowe. Sieć. Intuicyjna.
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Korzyści
• Przyspieszenie transformacji
sieci przy zachowaniu jej
stabilności i bezpieczeństwa
dzięki zastosowaniu
strategicznego planu w celu
hierarchizacji kluczowych
potrzeb biznesowych.
• Redukcja ryzyka dzięki
naszemu doświadczeniu
i sprawdzonej metodologii.
Stosujemy holistyczne
podejście, aby eliminować
słabe punkty, rozpoznawać
współzależności i przygotować
zasoby.
• Obniżenie kosztów
operacyjnych (OpEX) poprzez
promowanie spójności
i standaryzacji w całym
środowisku.
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Cisco DNA Advisory Service pomaga
w stworzeniu planu strategicznego pod kątem
wykorzystania technologii do realizacji celów
biznesowych przy zachowaniu stabilności
i bezpieczeństwa sieci w trakcie transformacji.

Strategia ta obejmuje nie tylko technologię, ale także
personel i procesy. W ramach świadczenia tej usługi
wykorzystujemy nasz nowy schemat Cisco DNA 8
pozwalający na określenie ośmiu głównych obszarów,
które należy uwzględnić podczas transformacji sieci
i wskazujący, jak każdy z nich może zwiększyć Twoje
szanse na powodzenie (rysunek 1).

Rysunek 1. Schemat Cisco DNA 8
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Będziemy z Tobą współpracować, aby
zrozumieć, co chcesz osiągnąć w ramach
prowadzonej działalności. Następnie
opracujemy plan rozwoju, aby nakreślić kolejne
etapy realizacji celu.

Obsługa chmury

„Dzięki rozwiązaniom
z obsługą architektury
DNA... możemy szybko
udostępniać łatwą
w obsłudze sieć Wi-Fi,
przeprowadzać nowe
analizy biznesowe
trendów i preferencji
klientów oraz
znacząco zwiększać
zaangażowanie
odwiedzających”.

Bez właściwego planu i strategii migracji
transformacja sieci może być bardzo
skomplikowana. Możemy pomóc Ci
przeanalizować dostępne opcje transformacji
i migracji do architektury DNA.
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Cała naprzód
W świecie cyfrowego biznesu gra toczy
się o wysoką stawkę, ale ryzyko jest
jeszcze większe. Aby zrealizować cyfrową
transformację, przedsiębiorstwa muszą
opanowywać nowe modele biznesowe, nowe
procesy i nowe zagrożenia w coraz krótszym
czasie.
Jednak statystycznie firmy przeznaczają 83%
budżetu IT na utrzymanie bieżącego stanu
infrastruktury.
Potrzebujesz strategii transformacji sieci
umożliwiającej:
• Sprawną transformację dzięki hierarchizacji
działań w zakresie zarządzania zasobami IT
• Bycie proaktywnym i maksymalne
wykorzystanie infrastruktury, personelu
i procesów
Aby osiągnąć sukces, potrzebujesz:
• Zwiększonego bezpieczeństwa, aby chronić
sieć i obniżyć ryzyko
• Lepszego wglądu (w operacje/sieć),
aby ułatwić wykrywanie problemów
i zapobieganie im
• Lepszych możliwości i praktyk operacyjnych
wspierających realizację celów biznesowych
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Tego rodzaju holistyczne podejście upraszcza
planowanie i pozwala skupić się na kluczowych
obszarach:
• Na realizację jakiego celu należy przeznaczyć
najwięcej zasobów ludzkich, budżetu i czasu?
• Jak najlepiej wykorzystać nową technologię
i zoptymalizować dostępne zasoby?
• Jakimi słabymi stronami należy zająć się
w pierwszej kolejności? Dlaczego?
Dajemy Ci zasoby umożliwiające podejmowanie
lepszych decyzji biznesowych, dzięki czemu
możesz wskazać priorytetowe inwestycje
i lepiej wykorzystać ograniczone zasoby.
Omawiana usługa obejmuje wszystkie innowacje
i rozwiązania Cisco DNA, takie jak:
• Software-Defined Access (SD-Access):
Automatyzacja sieci oparta na zasadach
• Inteligentna sieć WAN (IWAN): Automatyzacja
sieci WAN oparta na zasadach
• Zapewnienie jakości: Predyktywne analizy
poprawiające zarządzanie usługami
• Bezpieczeństwo: Predyktywne eliminowanie
zagrożeń
• Wirtualizacja: Zwirtualizowane usługi sieciowe
Rozwiązanie Cisco DNA pomaga reagować
na nowe możliwości z cyfrową prędkością
przy użyciu otwartego podejścia sterowanego
programowo. Nasze usługi Cisco DNA pomogą
Ci przejść na nową architekturę sieciową przy
zachowaniu stabilności i bezpieczeństwa sieci
dzięki zaletom, takim jak:

Zmieniona infrastruktura sieciowa: Obniż koszty
operacyjne (OpEx) dzięki rozwiązaniu problemów
ze sprzętem sieciowym, zwiększeniu możliwości
wirtualizacji funkcji sieciowych dla przedsiębiorstw
(E-NFV) oraz usługom wsparcia struktury sieci.
Automatyzacja: Wykorzystaj wszystkie zalety
architektury DNA za pomocą automatyzacji funkcji
rozwiązania APIC-EM, aby w sposób spójny
zastrzegać urządzenia i nimi zarządzać.
Analityka: Zharmonizuj funkcje sieciowe, eliminuj
zagrożenia i popraw zarządzanie zdarzeniami przy
użyciu ulepszonych analiz zgromadzonych danych
dotyczących infrastruktury sieciowej i wydajności
aplikacji.
Zapewnienie jakości: Upewnij się, że
poszczególne składniki odpowiednio współdziałają
ze sobą, aby efektywnie zarządzać siecią
oraz udostępniać aplikacje i usługi zgodnie ze
zdefiniowanymi wymaganiami.
Harmonizacja usług i zarządzanie nimi: Uprość
działania, wykonując i łącząc zautomatyzowane
zadania w celu osiągnięcia założonych rezultatów.
Obsługa chmury: Obniż koszty i zwiększ
wydajność poprzez przeniesienie funkcji
zarządzania do chmury, zapewniając jednocześnie
ujednolicenie funkcji i spójne świadczenie usług.
Bezpieczeństwo i zgodność: Obniż ryzyko
poprzez realizację potrzeb związanych
z bezpieczeństwem i zgodnością w całej
architekturze przy użyciu scentralizowanych zasad
i uproszczonego zarządzania.
Operacje, nadzór i organizacja: Zwiększ
elastyczność swojej firmy, wychodząc poza
środowisko techniczne, aby uwzględnić inne funkcje
organizacyjne oraz sposób ich współdziałania w celu
realizacji zmieniających się potrzeb firmy.
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Najważniejsze funkcje

Korzyści związane z usługami Cisco

W ramach tego holistycznego podejścia
Cisco DNA Advisory Service obejmuje
następujące funkcje:

Usługi Cisco pomagają klientom stworzyć
podstawy do uzyskania niezwykłych
rezultatów. Jesteśmy zawsze w czołówce firm
dokonujących zasadniczych zmian w branży.

• Analityka i strategia: dostosowanie do
celów biznesowych
• Ocena gotowości: określenie wymagań
technicznych
• Analizy biznesowe: świadomość
wpływu biznesowego
• Plan cyfrowego rozwoju: opracowanie
niestandardowego planu realizacji
potrzeb związanych z cyfrową
transformacją
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Pomagamy klientom sprawniej zabezpieczać
działalność i eliminować problemy, dzięki czemu
mogą oni poświęcać więcej czasu na pracę nad
nowymi pomysłami z myślą o rozwoju firmy.
Ponadto nasi specjaliści potrafią opracować

strategię umożliwiającą maksymalne
wykorzystanie zasobów.
Chętnie pokażemy Ci, jak jedna z najbardziej
doświadczonych firm usługowych na świecie
może zagwarantować Ci osiągnięcie sukcesu.
Już dziś skontaktuj się z przedstawicielem
Cisco lub Partnera i złóż wniosek, aby móc
skorzystać z Cisco DNA Advisory Service.

Więcej informacji
Więcej informacji na temat usług sieciowych dla przedsiębiorstw i o tym, jak mogą one
pomóc Ci przyspieszyć transformację, znajdziesz na stronie www.cisco.com/go/enservices.

