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Soluções para empresas de médio porte

Dicas para aumentar
a produtividade

Uma alta produtividade é essencial para
o negócios. Cresça como nunca antes
investindo em tendências do setor.
Possibilite acesso à rede, colaboração
e comunicação em qualquer lugar, a
qualquer hora e em qualquer dispositivo.
Estas quatro dicas podem ajudá-lo
a aproveitar novas oportunidades
de geração de receita e a promover
o crescimento da sua empresa.
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Use dispositivos móveis
em sua empresa

Integre uma gama de dispositivos móveis dos funcionários para
aperfeiçoar inovação e agilidade empresarial. Com rapidez.
Com simplicidade. Com segurança.

Ofereça opções de
dispositivos e aplicativos
aos funcionários. Promova
interação e criatividade.

Suporte seguro a
qualquer hora e acesso
em qualquer lugar, em
qualquer dispositivo.

Até 2015,

15 bilhões
de novos dispositivos
móveis em rede
estarão ativos.1

O Cisco Unified
Access™ combina
gerenciamento de
dispositivos móveis
e com fio.

O Cisco Unified Access disponibiliza um sistema de redes com e sem fio, com uma política, um
só gerenciamento e uma única rede. Obtenha mais informações sobre o Cisco Unified Access.
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Colabore para
permanecer conectado

Melhore as conexões entre as pessoas e as
informações que elas compartilham. Colabore com
facilidade usando recursos de áudio e conferência pela
web para acelerar o desempenho da equipe.

Entre os funcionários,

Conecte-se quando,
onde e como desejar
para reduzir despesas
com viagens e TI.

Vejam, ouçam e
pensem juntos a
qualquer hora e em
qualquer dispositivo.

90%

deles
trabalham de alguma forma
fora da sede corporativa.2

Cisco Jabber®:
Conecte-se
e compartilhe
instantaneamente.

O Cisco Jabber oferece uma única ferramenta para todos os meios de comunicação empresarial.
Obtenha mais informações sobre o Cisco Jabber.
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Implante aplicativos
com mais rapidez

Migre para um ambiente virtualizado e otimize o
departamento de TI e a agilidade do usuário final. Reduza
o risco comercial. Aumente a eficiência. Reduza os custos.

Em 2014, são
esperados 77 bilhões
de downloads
de aplicativos.3

Disponibilize com
rapidez e simplicidade
os aplicativos que
os usuários desejam.

Integre a virtualização
ao ambiente atual,
otimize recursos e dimensione
conforme for necessário.

FlexPod:
Data center
pronto para uso.

O FlexPod é uma solução modular de data center que reduz o tempo de implantação
e acompanha o seu crescimento. Saiba mais sobre o FlexPod.
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Migre sua empresa
para a nuvem

Simplifique sua infraestrutura e obtenha uma
implantação fácil e acessível de novas funcionalidades.
Disponibilize a TI como serviço De acordo com seu
próprio ritmo.

Em 2017, cerca de
2/3 de todo o trabalho
será conduzido
pela nuvem.4

Agilize a migração para
a nuvem, mantendo
a segurança e o
desempenho.

Desenvolva uma
estratégia de migração
e gerencie negócios
na nuvem.

Cisco Unified Computing
System™ (Cisco UCS®).
A solução modular
simples.

O Cisco UCS ajuda você a disponibilizar serviços em nuvem na sua empresa.
Saiba mais sobre o Cisco UCS.

Não se trata do que fazemos. Trata-se do que possibilitamos.
Cisco. Saiba como podemos ajudá-lo a impulsionar o desenvolvimento da sua empresa de médio porte.
Visite www.cisco.com/go/midsize.
facebook.com/Cisco

twitter.com/Cisco
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