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Rozwiń działalność dzięki rozwiązaniom IT Cisco 
Chcesz rozwijać działalność swojej firmy. 
Osiągać zyski. I wyprzedzić konkurencję. 
Niezawodna sieć to podstawa sukcesu. 
Cisco to światowy lider w branży 
technologicznej. W naszej ofercie dla małych 
i średnich firm znajdziesz produkty z zakresu 
niezawodnej, skalowalnej i znakomicie 
zabezpieczonej infrastruktury IT, która 
odpowiada Twoim potrzebom biznesowym. 

Twoje zespoły IT muszą zagwarantować 
działanie infrastruktury, a jednocześnie 
reagować na pilne potrzeby i wdrażać 
nowe technologie — często dysponując 
ograniczoną liczbą pracowników. Nasze 
rozwiązania Cisco® dla małych i średnich 
firm zaprojektowano z myślą o sprawnym 
realizowaniu tych codziennych zadań. Efekt: 
mniejsze obciążenia personelu IT, który może 
skupić się na projektach przynoszących 
więcej biznesowych korzyści. 

Realizacja potrzeb biznesowych 
i informatycznych 

Firma Cisco i jej Partnerzy mogą pomóc 
Ci sprostać wyzwaniom biznesowym 
i informatycznym przy mniejszych nakładach 
finansowych. 

Rozwój firmy: zastosuj właściwe 
rozwiązania, aby skorzystać z nowych 
możliwości uzyskania przychodów i rozwinąć 
działalność. Dzięki Cisco Twoje zespoły IT 
będą mogły szybko wdrożyć i udostępnić 
łączność z siecią oraz usługi sieciowe. Twoja 

firma zyskuje w ten sposób elastyczność, 
skalowalność i prostotę niezbędne do 
wspierania najważniejszych inicjatyw 
i innowacji biznesowych. 

Obsługa klientów: technologia zmienia 
oczekiwania klientów. Chcą oni szybszej 
obsługi, natychmiastowego dostępu do 
informacji i lepszych środowisk użytkownika. 
Dzięki naszym rozwiązaniom zaoferujesz 
klientom, pacjentom lub obywatelom 
innowacyjną i atrakcyjną obsługę. 

Wydajność personelu: dostęp do sieci ma 
kluczowe znaczenie dla wydajności. Nasze 
uproszczone rozwiązania mobilne, wirtualne 
i chmurowe zapewniają dostęp do sieci, 
wirtualnych pulpitów, narzędzi do współpracy 
oraz komunikacji w dowolnym miejscu 
i czasie oraz za pośrednictwem każdego 
urządzenia. Wszystko to przy zachowaniu 
wysokiego poziomu ochrony i łatwości 
zarządzania siecią. 

Efektywność i redukcja kosztów: gdy 
infrastruktura nie nadąża za rozwojem 
firmy, Twoja działalność biznesowa może 
na tym ucierpieć. Przestarzałe sieci, centra 
danych, narzędzia do komunikacji lub 

aplikacje zmniejszają wydajność i zwiększają 
zagrożenia. Nasze rozwiązania poprawiają 
efektywność i opłacalność infrastruktury bez 
dodatkowego obciążania personelu IT. 

Bezpieczeństwo i zgodność: pracownicy 
i technologie IT stanowią pierwszą linię obrony 
danych firmy, klientów, partnerów i wszystkich 
pracowników przed atakami. Tradycyjne 
środki bezpieczeństwa nie są w stanie 
powstrzymać najnowszych wyrafinowanych 
zagrożeń. Pomagamy chronić Twoją 
organizację przed zaawansowanym złośliwym 
oprogramowaniem i zabezpieczamy Twoją 
sieć przed ukierunkowanymi atakami. Firma 
Cisco i jej Partnerzy mogą wspólnie z Tobą 
przeprowadzić ocenę bezpieczeństwa 
i wybrać odpowiednie zabezpieczenia dla 
Twojej firmy. 
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Partnerzy godni zaufania 

Większość firm korzysta ze wsparcia 
partnerów w zakresie wiedzy, 
personelu i pomocy technicznej 
w dziedzinie IT. Właśnie dlatego tak 
dużo inwestujemy w naszą globalną 
sieć Partnerów. 

Nasi Partnerzy pomagają wybrać 
i wdrożyć środowiska IT oraz 
zarządzać nimi, dzięki czemu możesz 
skoncentrować się na własnej 
działalności. 

Nasi Partnerzy mogą wspólnie z Tobą 
określić unikatowe potrzeby Twojej 
firmy oraz wybrać odpowiednie 
rozwiązania i usługi. Oferują oni 
inteligentne usługi zarządzane, które 
upraszczają operacje IT i zapewniają 
więcej opcji spełniających wymagania 
użytkowników i stymulujących rozwój 
firmy. Nasi Partnerzy mogą pomóc Ci 
w zarządzaniu ryzykiem i ograniczania 
go, aby Twoja sieć była bardziej 
bezpieczna, wydajna i odporna. 

Ekonomiczne rozwiązania i usługi 
Firma Cisco i jej Partnerzy mogą uprościć 
wybór, wdrażanie i zarządzanie infrastrukturą, 
aplikacjami oraz narzędziami. Nasze 
rozwiązania podnoszą efektywność 
operacyjną, dzięki czemu możesz 
wykorzystywać swoje zasoby IT do 
innych celów. Nasza wszechstronna 
oferta produktów jest poparta znaczącymi 
inwestycjami w badania i rozwój oraz 
zapewnia elastyczne opcje wdrażania, które 
zostały opracowane pod kątem potrzeb 
Twojej firmy w zakresie rozwiązań lokalnych, 
usług zarządzanych i rozwiązań chmurowych. 

Infrastruktura sieciowa 

Obecnie sieci są bardziej złożone niż 
kiedykolwiek wcześniej, a wymagania wobec 
nich stale rosną. Firmy potrzebują platformy, 
która obsługuje zautomatyzowane zadania, 
uproszczone zarządzanie i elastyczne 
migracje. Nasze rozwiązania z zakresu 
infrastruktury sieciowej, będące częścią 
architektury Cisco Digital Network 
Architecture, pomagają usprawnić IT 
i stymulować nowe możliwości biznesowe 
dzięki otwartemu i programowalnemu 
podejściu do technologii sieciowych. Dzięki 
naszej nagradzanej infrastrukturze sieciowej 
obsługującej Internet rzeczy (IoT), połączenia 
sieciowe są teraz lepsze i przynoszą więcej 
korzyści niż kiedykolwiek wcześniej. 

•  Przełączanie: przełączniki Cisco 
Catalyst® i rozwiązania Cisco Unified 
AccessTM oferują konwergentną platformę 
sieciową, która jest prosta, inteligentna 
i bardzo bezpieczna. To podejście, wraz 
z wprowadzeniem nowych zmian, takich 
jak zwiększona mobilność czy tworzenie 
sieci definiowanych programowo, prowadzi 
do usprawnienia sieci, która wymaga 
mniejszych nakładów pracy w celu 
utrzymania i rozwoju. Zintegruj połączenia 
przewodowe i bezprzewodowe w ramach 
jednej platformy, uzyskaj dostęp do 
zaawansowanych zabezpieczeń w całej sieci 
i oferuj obsługę trendu BYOD. 

•  Routing i sieci WAN: sieć Cisco 
Intelligent WAN (IWAN) umożliwi Twojej 
firmie oferowanie wyjątkowych środowisk 
użytkownika niezależnie od rodzaju przesyłu: 
przy użyciu techniki Multiprotocol Label 
Switching (MPLS), bezpośrednio przez 
Internet czy za pośrednictwem hybrydowej 
sieci WAN. Sieć Cisco IWAN zapewnia 
infrastrukturę dostosowaną do obsługi 
aplikacji, efektywnego udostępniania 
najważniejszych aplikacji biznesowych 
i zwiększania produktywności. Prowadzi to 
do istotnych oszczędności i redukcji kosztów 
obsługi infrastruktury w oddziałach. 

•  Rozwiązania bezprzewodowe: nasze 
przystępne cenowo rozwiązania mobilne oraz 
zarządzane lokalnie i w chmurze, takie jak 
Mobility Express oraz rozwiązania obsługujące 
trend BYOD, pomagają w szybszym 
i bezpieczniejszym podłączaniu urządzeń 
mobilnych do sieci. Dzięki Cisco Connected 
Mobile Experiences (CMX) lepiej zrozumiesz 
potrzeby klienta i skuteczniej zwiększysz jego 
zaangażowanie, wykorzystując w tym celu 
usługi oparte na lokalizacji. Twoja organizacja 
może skorzystać ze wszystkich zalet 
zwiększonej produktywności i zadowolenia 
klientów, które stanowią efekt wysoce 
bezpiecznego dostępu mobilnego o niższym 
poziomie ryzyka. 
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Historie klientów 

Większe kompetencje pracowników: dowiedz się, w jaki sposób firma zajmująca się hostingiem w chmurze i odzyskiwaniem danych pomaga 
pracownikom wprowadzać innowacje dzięki rozwiązaniom mobilnym Cisco. 
Poprawa metod nauki: zobacz, jak szkoła podstawowa i średnia zajmująca się edukacją dzieci z trudnościami w nauce uwarunkowanymi 
nieprawidłowym rozwojem języka zbudowała sieć bezprzewodową, która obsługuje narzędzia do nauki wykorzystujące przesył szerokopasmowy, 
łączność na wielu urządzeniach i oparte na chmurze rozwiązania edukacyjne.

Współpraca 

Współpraca umożliwia niezwykłe osiągnięcia. 
Ulepsz współpracę w swojej organizacji dzięki 
łatwym w użyciu i wdrożeniu rozwiązaniom 
zwiększającym zaangażowanie i innowacyjność 
pracowników niezależnie od ich lokalizacji 
i używanego urządzenia. Nasze elastyczne, 
przystępne cenowo i odpowiednio duże 
rozwiązania do współpracy ułatwiają pracę 
w zespołach, zwiększają mobilność personelu, 
zmniejszają koszty, przyspieszają podejmowanie 
decyzji i poprawiają relacje z klientami. 

Telefony IP i urządzenia końcowe do 
współpracy: nasza szeroka oferta wyjątkowych 
telefonów IP i urządzeń końcowych do 
współpracy pozwala na swobodne wybieranie 
i łączenie telefonów stacjonarnych, aplikacji 
mobilnych, systemów wideokonferencyjnych 
i cyfrowych tablic zgodnie z unikatowymi 
potrzebami Twojej firmy. Pracownicy 
w Twojej firmie mogą pracować indywidualnie 
i w zespołach z dowolnego miejsca, zmieniając 
każdą przestrzeń w środowisko robocze 
umożliwiające współpracę. 

Rozwiązania Cisco z zakresu 
współpracy w chmurze: Cisco Spark™ to 
ukierunkowana na aplikacje usługa chmurowa 
oferująca kompletny pakiet do współpracy 

dla zespołów, aby mogły tworzyć, spotykać 
się, wysyłać wiadomości, rozmawiać przez 
telefon i udostępniać efekty swoich prac. 
Niezależnie od tego, czy znajdują się 
w jednym pomieszczeniu czy w różnych 
lokalizacjach, zespoły mogą współpracować 
w ramach jednego, ciągłego procesu 
obejmującego czas przed spotkaniami, 
w ich trakcie i po ich zakończeniu. A dzięki 
rozwiązaniu Cisco Spark Advanced 
Meetings można organizować spotkania 
nawet dla 200 osób z wszystkimi funkcjami 
obsługiwanymi przez Cisco WebEx. 

Lokalne rozwiązania do współpracy: 
Cisco Business Edition 4000 oferuje 
niezbędne funkcje telefonii VoIP 
i poczty głosowej dla mniejszych firm 
posiadających do 200 telefonów. Z kolei 
wersja Cisco Business Edition 6000 
zapewnia wysokiej jakości komunikację 
głosową, wideo oraz technologie z zakresu 
przesyłania wiadomości, sprawdzania 
obecności i centrum kontaktu dla nawet 
1000 użytkowników. Jeśli sądzisz, że 
Twoja firma może liczyć więcej niż 
1000 użytkowników albo potrzebujesz 
dużego rozwiązania lokalnego, rozważ 
zastosowanie rozwiązania Cisco Business 
Edition 7000. 

Troska o klienta: Cisco Unified Contact 
Centre Express to niezwykle bezpieczne, 
wielokanałowe rozwiązanie umożliwiające 
komunikowanie się z klientami i sprzyjające 
ich utrzymaniu. 

Centrum danych 

Zmodernizuj centrum danych i starsze 
infrastruktury IT dzięki wykorzystaniu 
hybrydowych rozwiązań IT, umożliwiających 
maksymalizację wydajności aplikacji, 
zmniejszenie ryzyka i poprawienie sprawności 
operacyjnej, które stanowią istotne elementy 
procesu transformacji cyfrowej. Firma Cisco 
oferuje organizacjom wybór i elastyczność, 
co pozwala na uruchomienie dowolnych 
aplikacji tradycyjnych i chmurowych przy 
użyciu konwergentnej i hiperkonwergentnej 
infrastruktury, która może być zarządzana, 
wdrażana lokalnie lub w chmurze 
publicznej. Tego rodzaju podejście oparte 
na architekturze stanowi połączenie 
analityki, prostoty, automatyzacji i ochrony 
(Analytics, Simplicity, Automation, 
Protection — ASAP) z jednolitym zestawem 
polityk obowiązujących w chmurze 
hybrydowej, która została stworzona przy 
wykorzystaniu wiodących sieci dla centrów 
danych, konwergentnych infrastruktur 
oraz rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa 
i definiowanych programowo. 

Sieci dla centrum danych: spełniaj nowe 
wymagania użytkowników mobilnych, 
serwerów wirtualnych, aplikacji i chmur 
względem Twojego centrum danych. 
W przełącznikach Cisco dla centrum 
danych wykorzystywana jest architektura 
oferująca lepszą efektywność i elastyczność 
operacyjną. Zapewnia to większą wydajność, 
wgląd w dane wszystkich zasobów oraz 
stymulację innowacji i rozwoju. 

Ujednolicone przetwarzanie: uprość 
funkcjonowanie centrum danych i stwórz 
platformę obsługującą potrzeby Twojej 
firmy w zakresie przetwarzania przy 
użyciu technologii fizycznych, wirtualnych 
i chmurowych. Serwery Cisco Unified 
Computing SystemTM (Cisco UCS®) 
pomagają w usprawnieniu zarządzania 
centrum danych, zwiększeniu prędkości 
operacyjnej i zmniejszeniu całkowitego kosztu 
posiadania (TCO). 

Infrastruktura zintegrowana: firmy 
Gartner i IDC uznają Cisco za lidera na rynku 
systemów zintegrowanych. Rozwiń swoje 
centrum danych przy użyciu zintegrowanej 
infrastruktury Cisco UCS, aby szybciej 
wdrażać i skalować aplikacje, zwiększać 
przychody, zmniejszać całkowity koszt 
posiadania (TCO) i ryzyko. 
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Historie klientów 

Tworzenie pomysłowych przestrzeni 
pracy: transformacja cyfrowa poprawia 
efektywność, a także zwiększa 
zadowolenie pracowników i klientów. 

Uzyskiwanie przewagi nad 
konkurencją: firma marketingowa 
gromadzi zespoły, klientów i najlepsze 
pomysły w jednym miejscu przy użyciu 
Cisco Spark. 

Umożliwienie skuteczniejszej 
komunikacji i pracy zespołowej: firma 
technologiczna stymuluje innowacje 
i redukuje koszty dzięki narzędziom do 
współpracy Cisco. 

Bezpieczeństwo centrum danych: 
centrum danych ma kluczowe znaczenie dla 
sukcesu Twojej firmy. Chroń je za pomocą 
wyspecjalizowanych, najlepszych w swojej 
klasie zabezpieczeń, które nie ograniczają 
elastyczności ani wydajności. Rozwiązanie 
Cisco Secure Data Centre zapewnia 
zintegrowaną ochronę i dynamiczną, 
inteligentną kontrolę, chroniąc przed 
współczesnymi zaawansowanymi atakami. 

Bezpieczeństwo 

Twoja firma potrzebuje niezawodnych 
zabezpieczeń, aby chronić dane klientów 
i dane biznesowe przed cyberzagrożeniami. Do 
tej pory kierownicy ds. cyberbezpieczeństwa 
stosowali jedną z dwóch metod: niechętnie 
decydowali się na słabsze, ale łatwiejsze 
w zarządzaniu ujednolicone rozwiązania 
z zakresu bezpieczeństwa lub wdrażali wiele 
skuteczniejszych rozwiązań, które jednak 
nie były zgodne i nie współpracowały ze 
sobą. Oba te podejścia mają swoje słabe 
strony, utrudniają zarządzanie i zmniejszają 
efektywność, co może zostać wykorzystane 
przez cyberprzestępców. Ponadto funkcje 
rozwiązań punktowych często się powtarzają, 
powodując niepotrzebne koszty zakupu 
funkcjonalności, które są już dostępne. 

Małe i średnie firmy potrzebują skutecznych 
i prostych zabezpieczeń. Cisco tworzy 
rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa, które 
są dostępne dla firm działających w dowolnym 
miejscu i za pośrednictwem każdego 
urządzenia — od sieci po chmurę. Sprawiamy, 
że ochrona staje się mniej skomplikowana, 
przedstawiając najlepszą w swojej klasie ofertę 
produktów dostosowanych do unikatowych 
potrzeb i zaprojektowanych pod kątem 
bezproblemowej integracji. 

Zabezpieczenia firewalla: bądź o krok 
przed nowymi zagrożeniami i skorzystaj ze 
zbiorowej wiedzy na temat bezpieczeństwa. 
Nowej generacji firewalle Cisco Firepower 
to zintegrowane rozwiązanie w postaci 
jednego produktu, doskonale zapobiegające 
zarówno znanym, jak i nieznanym 
zagrożeniom, oraz usuwające ich skutki. 

Bezpieczeństwo poczty e-mail 
i w Internecie: rozwiązania Cisco Email 
Security i Cisco Web Security zapewniają 
najlepszą w branży ochronę przed 
zagrożeniami w czasie rzeczywistym. Chroń 
swoją organizację przed zagrożeniami 
rozsyłanymi za pośrednictwem Internetu oraz 
poczty e-mail i zabezpiecz swoją sieć przed 
ukierunkowanymi atakami. 

Bezpieczeństwo w chmurze: 
zabezpieczenia w chmurze Cisco zapewniają 
skuteczną, zaawansowaną ochronę i kontrolę, 
co pozwala na bezpieczne wdrażanie chmury. 
Korzystaj z wglądu w informacje i ochrony 
użytkowników, danych oraz zakupionych 
lub samodzielnie opracowanych aplikacji. 
Natomiast dzięki zabezpieczeniom Cisco 
zarządzanym w chmurze zyskujesz dostęp 
do funkcji egzekwowania polityk i wykrywania 
zagrożeń, które są proste w obsłudze. 

Zaawansowana ochrona przed złośliwym 
oprogramowaniem: rozwiązanie Cisco 
Advanced Malware Protection (AMP) łączy 
funkcje zapobiegania, ciągłego monitorowania 
i reagowania w ramach jednej technologii 
zabezpieczeń, aby zapewniać ochronę i szybko 
reagować na najbardziej zaawansowane ataki 
za pośrednictwem sieci, Internetu, poczty 
e-mail i punktów końcowych. 

Bezpieczeństwo centrum danych: nasze 
rozwiązanie Secure Data Centre Solution 
zapewnia skalowalną ochronę, adaptowalność 
i elastyczność, dzięki czemu rozwiązanie to 
w dynamiczny sposób reaguje na potrzeby 
Twojej firmy. Zyskujesz funkcje szybkiego 
udostępniania, zwiększonej wydajności i wglądu 
w informacje o zabezpieczeniach, które są 
zintegrowane z infrastrukturą centrum danych. 

Bezpieczna mobilność: rozwiązanie Cisco 
AnyConnect® Secure Mobility oferuje 
nie tylko wyjątkowe usługi VPN, ale także 
kontekstowe, kompleksowe i predyktywne 
egzekwowanie zasad bezpieczeństwa. Dodaj 
rozwiązanie Cisco Umbrella Roaming, aby 
zyskać płynną ochronę punktów końcowych 
w sieci i poza nią. 
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Wyprzedź konkurencję 

Wyprzedzanie trendów rynkowych 
to niezbędny warunek sukcesu 
biznesowego. 

Jak Twój zespół IT realizuje 
najpopularniejsze trendy? 

Chmura: chmury oferują elastyczne 
dostarczanie usług IT na żądanie. 
Migracja do chmury może dać Ci 
więcej możliwości realizowania potrzeb 
użytkowników i rozwijania firmy. Firma 
Cisco i jej Partnerzy mogą pomóc 
w rozwoju Twojej firmy przy użyciu 
chmur publicznych, prywatnych lub 
hybrydowych. Wybór należy do Ciebie. 

Zmniejszanie ryzyka: Twoje zespoły IT 
muszą spełniać wymagania w zakresie 
zgodności i wdrażać nowe technologie, 
dbając jednocześnie o wysoki poziom 
bezpieczeństwa infrastruktury. 
Zapewniamy bezpieczeństwo IT, 
odporność i ochronę inwestycji, których 
potrzebujesz. Nasi Partnerzy mogą 
pomóc Ci wybrać odpowiednie produkty, 
aby chronić sieć, zabezpieczyć dane 
i zmniejszyć ryzyko dla Twojej firmy. 

Mobilność: zapewnij swojej firmie 
mobilną łączność z wieloma 
urządzeniami w dowolnym miejscu 
i czasie oraz zastosuj trend BYOD 
w swojej firmie. 

Twórz elastyczne środowiska pracy. 
Natychmiast uzyskuj dostęp do 
potrzebnych informacji i zwiększaj 
wydajność we wszystkich działach, 
lokalizacjach i strefach czasowych. 

Możemy Ci pomóc we wdrażaniu 
technologii mobilnych, jednocześnie 
chroniąc Twoje dane, urządzenia 
i infrastrukturę. 

Historie klientów 
Większa skuteczność i oszczędności 
w zakresie bezpieczeństwa: dowiedz 
się, jak firma SCHEELS lepiej chroni 
26 sklepów po mniejszych kosztach. 

Tworzenie skalowalnego, 
bezpiecznego centrum danych: 
dynamicznie rozwijająca się firma 
Beachbody korzysta z firewalla Cisco 
nowej generacji, aby chronić centrum 
danych i przygotować je na przyszłe 
wyzwania. 

Nazwa i logo Cisco są znakami towarowymi 
lub zastrzeżonymi znakami towarowymi 
firmy Cisco i (lub) jej spółek zależnych 
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. 
Lista znaków towarowych firmy Cisco 
znajduje się pod następującym adresem: 
www.cisco.com/go/trademarks. Znaki 
towarowe innych podmiotów wymienione 
w tym dokumencie są własnością ich 
prawnych właścicieli. Użycie słowa „Partner” 
nie oznacza stosunku partnerstwa między 
firmą Cisco a jakąkolwiek inną firmą. (1110R) 
C02-738495-00 1/17 

Bezpieczny dostęp: rozwiązanie Cisco 
Identity Services Engine (ISE) oferuje 
kontrolę tożsamości i dostępu poprzez 
gromadzenie informacji kontekstowych 
z sieci, od użytkowników i z urządzeń 
w czasie rzeczywistym. Teraz możesz 
podejmować proaktywne decyzje dotyczące 
zarządzania siecią, aby egzekwować 
inteligentne, bardzo bezpieczne polityki 
dostępu w sieciach przewodowych 
i bezprzewodowych. 

Analizy bezpieczeństwa: wiedza 
i doświadczenie w kwestii zagrożeń umożliwia 
analizę i ochronę przed znanymi i nowymi 
wektorami ataku. Grupa Talos opracowuje 
dane o zagrożeniach dla rozwiązań Cisco 
z zakresu bezpieczeństwa, korzystając 
z zaawansowanej infrastruktury i systemów 
analizujących niezrównane dane telemetryczne 
pochodzące od firmy Cisco i od naszej 
rozbudowanej społeczności open source. 

Historie klientów 

Tworzenie bardziej inteligentnych 
operacji: firma technologiczna z siedzibą 
w amerykańskim stanie Indiana wykorzystuje 
technologię Cisco UCS do bardziej 
efektywnego zarządzania operacjami 
parkingowymi. 

Poprawa wydajności operacyjnej: 
hrabstwo San Joaquin wykorzystuje 
prywatną chmurę Cisco, aby lepiej zarządzać 
powiększającymi się społecznościami. 

Usługi wsparcia technicznego 

Usługi techniczne Cisco, znacznie 
wykraczające poza podstawowy zakres 
gwarancji, zapewniają wiedzę i szerokie 
zasoby niezbędne do przekształcania 
i rozwijania Twojej sieci i firmy. Nasze 
nagradzane wsparcie techniczne dla sprzętu 
i oprogramowania zabezpiecza ciągłość 
działalności biznesowej, poprawia wydajność 
operacyjną i zwiększa elastyczność IT. 

Wsparcie Smart Net Total Care (SNTC) 
pozwala skrócić czas przestojów dzięki 
naszej szybkiej, całodobowej specjalistycznej 
pomocy technicznej i elastycznemu serwisowi 
sprzętu oferowanemu przez Cisco Technical 
Assistance Center (TAC). Tego rodzaju 
proaktywne wsparcie zapewnia wymianę 
sprzętu w ciągu zaledwie dwóch godzin, 
dzięki czemu możesz skupić się na swojej 
działalności biznesowej. W ramach naszego 
wsparcia oferujemy również zintegrowane 
inteligentne funkcje, które dostarczają 
aktualnych, użytecznych informacji o bazie 
zainstalowanych rozwiązań, umowach 
i alertach bezpieczeństwa, aby usprawnić 
procesy związane z pomocą techniczną. 

Usługi wsparcia dotyczące 
oprogramowania (SWSS): zmaksymalizuj 
wydajność oprogramowania Cisco i 
zmniejsz ryzyko związane z ochroną, 
dbając o aktualność oprogramowania 
dzięki najnowszym funkcjom i aktualizacjom 
zabezpieczeń. Usługi te pomagają szybko 
rozwiązywać problemy z oprogramowaniem. 
Obejmują one konserwację oraz drobne 
i większe aktualizacje oprogramowania Cisco 
ONE i Cisco Collaboration w celu ochrony 
inwestycji. 

Dlaczego warto współpracować z Cisco? 

W Cisco uważamy, że podstawą sukcesu 
działalności biznesowej jest sieć. Od 
ponad 30 lat jesteśmy liderem w dziedzinie 
łączności sieciowej. Dostarczamy 
opłacalną, niezawodną i bezpieczną 
infrastrukturę dostosowaną do Twoich 
potrzeb. Nasze rozwiązania dla małych 
i średnich firm są łatwe do wdrożenia, 
zarządzania i skalowania. 

Wsparciem dla naszych rozwiązań 
jest globalna sieć zaufanych i wysoce 
wykwalifikowanych Partnerów. Wspólnie 
z naszymi Partnerami zapewniamy 
wgląd w informacje i analizy, których 
Twoja firma potrzebuje, aby ulepszyć 
obsługę klientów, stymulować 
innowacje, zmaksymalizować wydajność 
i zminimalizować ryzyko. Współpracując 
z Cisco, zyskujesz spokój i ochronę 
inwestycji dzięki najlepszym w swojej 
klasie rozwiązaniom o niskim całkowitym 
koszcie posiadania, które wspierają Twoją 
firmę zgodnie z Twoimi potrzebami. 
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