
Jak wskazują prognozy, w 2020 r. 
będzie 

26,3 mld 
urządzeń podłączonych 
do sieci.4 

Ale konsekwencje tego faktu odczują 
głównie duże organizacje. 

Prawda 

Fałsz 

Statystyka jest prawdziwa, 
ale komentarz to fałsz. Nie 
tylko ma to wpływ na małe 
i średnie firmy, ale wiele z nich 
nie będzie w stanie obsłużyć 
rosnącej liczby urządzeń. 

Mimo iż statystyka jest 
prawdziwa, komentarz to 
jednak fałsz. To kolejny 
powód, dla którego warto 
mieć w swoim zespole 
globalnego lidera w branży 
sieciowej od 30 lat. 

prawda czy fałsz?
Aktualności sieciowe dotyczące małych i średnich firm:

70% 
małych i średnich firm nie 
wdrożyło rozwiązań do 
zarządzania smartfonami 
i innymi urządzeniami 
mobilnymi.1 

* Przeznaczone dla organizacji liczących poniżej 1000 pracowników 
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Większość tych statystyk dotyczących przyszłości IT i sieci to 
prawda. Ale część to fałszywe informacje. Znajdź nieprawdziwe dane 
i dowiedz się, jak najlepiej wykorzystać prawdziwe informacje.

Prawda 

Fałsz 

Tak, co jest dobrą 
wiadomością, ponieważ 
ułatwia wyprzedzenie 
konkurencji. 

Nie, to nieprawda. 
Praca na urządzeniach 
mobilnych powoli staje 
się standardem. 

Technologia chmury jest gorącym tematem, ale szybkie tempo 
jej wdrażania dotyczy głównie większych organizacji. To 

prawda 
Przykro nam, to fałsz. Wskaźnik 

wdrożenia technologii chmury 
w przypadku małych firm 

wynosi 70%. a dla średnich 
przekracza 90%.2 

20% 

W 50% małych i średnich firm 
doszło do włamania w ciągu 

ostatnich 12 miesięcy.3 

Jak możesz wykorzystać te prawdziwe informacje? 
Poznaj nasze łatwe we wdrożeniu rozwiązania dla małych i średnich firm*, które 

stanowią odpowiedź na Twoje wyzwania, przygotowują Cię na zmiany, jakie 
przyniesie ze sobą przyszłość, oraz są dostosowane do Twojego budżetu. 

Tak. Współpraca ze 
sprzedawcą oferującym 

wbudowane zabezpieczenia to 
klucz do sukcesu. 

Prawda 

To jednak prawda. 
A małe i średnie firmy to 

ważny cel. 
Fałsz 

Ponadto 

wszystkich małych 
i średnich firm 

wdrożyło technologię 
chmury.

Zobacz rozwiązania dla 
małych i średnich firm 

fałsz 
Zgadza się. W ciągu ostatnich 
pięciu lat wskaźnik wdrożenia 
chmur w małych i średnich 
firmach w Stanach Zjednoczonych 
poszybował w górę głównie 
ze względu na potrzebę 
skalowalności i realizacji  
tego typu wdrożeń. 

60% 
małych i średnich firm, 

które doświadczyły 
cyberataku, znika 

z rynku w ciągu 
sześciu miesięcy.1 
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