
Com a integração das 
soluções AppDynamics ao 

portfólio Cisco, você estará 
pronto para avançar de 

forma consistente na 
economia digital.

Acelere sua
jornada digital com 

Cisco e 
AppDynamics

Um mundo digital exige que toda 
empresa evolua seus negócios a partir 
da TI e se transforme 
em uma companhia de 
software. As aplicações, assim,
se tornam mais críticas, complexas 
e relevantes para o sucesso das 
organizações. O desempenho
e disponibilidade dos sistemas 
definem o futuro das organizações. 

Para acelerar oportunidades digitais, 
suas aplicações precisam ser

EstáveisRápidas Estratégicas

Expectativa Realidade

A economia digital criou um paradoxo: enquanto a experiência do cliente 
precisa ser simplificada, há um avanço na complexidade das aplicações! 

Para resolver esse dilema e entregar uma excelente 
experiência com aplicações, você precisa

Ver tudo 
através de 

monitoramento 
unificado 

Cisco e AppDynamics
tornam a jornada digital
de sua empresa mais 

Veloz Simples Integrada Segura

Agir rápido 
com 

colaboração 
e DevOps

Conhecer os 
impactos para o 

negócio a partir de 
análise de dados

Complexas

Fragmentadas

Lentas

Dispostas em silos

Desconectadas 

Inconsistentes 

Estáticas

Fácil de usar

Amigáveis 

Escaláveis

Orientados aos negócios 

Simples

No início de 2017, a Cisco concluiu a aquisição da AppDynamics, fornecedora 
líder de soluções de monitoramento de aplicações e negócios. Juntas, a 
tecnologia das empresas garante aos clientes visibilidade completa de seus 
sistemas, do código até o usuário, e tudo que existe entre essas duas pontas. 

Sistemas de monitoramento de desempenho de 
aplicações (APM) permitem que sua empresa observe 
cada linha de código e compreenda a performance do 
software na experiência e engajamento dos usuários 
em tempo real. Essa habilidade é fundamental para 
impulsionar novos negócios em um mundo digital. A 
integração entre Cisco e AppDynamics pode acelerar 
sua transformação digital a partir da visibilidade 
completa através da:

Impulsione sua estratégia digital com AppDynamics and Cisco
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