
A sua empresa tem um 
plano de emergência?
Para descobrir, confira essa checklist da  Cisco.

Sua empresa tem um plano um 
plano de segurança abrangente?
A segurança dos funcionários deve ser a sua maior 
prioridade. Faça uma lista das possíveis interrupções 
 que a sua empresa pode vir a enfrentar e certifique-
se de que todos os funcionários  estejam cientes de 
como agir em cada situação. Ferramentas como Cisco 
WebEx e Cisco Spark podem ajudar você  a mudar 
os planos e transmitir atualizações e alertas, tudo 
com facilidade e rapidez, para garantir a segurança e 
produtividade  de seus funcionários, de qualquer lugar.

Teste a solução Cisco WebEx gratuitamente →
Baixe a solução Cisco Spark →

Há líderes de comunicação em 
cada departamento?
É importante que os principais líderes da sua empresa 
consigam se comunicar entre  si e coordenar suas 
equipes. Por isso, é recomendável utilizar ferramentas 
de colaboração, como  Cisco WebEx, Cisco Jabber e 
Cisco Spark, em todos os dispositivos, para garantir 
que os canais  de comunicação estejam sempre 
abertos.  

Teste a  solução Cisco WebEx gratuitamente →
Baixe a solução  Cisco Spark →
Baixe a solução Cisco Jabber  
(requer suporte da empresa) →

Há backup de dados e contatos?
Perder seus dados ou contatos pode gerar sérios 
problemas de produtividade e  dificultar a recuperação 
após uma interrupção. Faça backup de arquivos 
importantes e listas de contato,  tanto de forma física 
(por exemplo, em um disco rígido externo) quanto 
virtual (na nuvem),  para garantir que eles não se 
percam. Use também uma ferramenta como o Cisco 
AnyConnect,  que possibilita acessar a rede e os 
serviços da sua empresa de qualquer lugar com 
segurança.

Baixe a solução Cisco AnyConnect 
para iOS (requer suporte da empresa) →
Baixe a solução Cisco AnyConnect  
para Android (requer suporte da empresa) →

Há fontes de alimentação de 
reserva na empresa?
Dispositivos que não se pode ligar são inúteis. É 
sempre uma boa  ideia ter um gerador de energia 
reserva em casa e no escritório, mas o mínimo  que 
sugerimos é manter uma bateria reserva carregada no 
carro, em casa e no escritório para que você sempre 
 tenha acesso ao seu telefone e a outros dispositivos 
móveis em caso de emergência.

Teste a  solução Cisco WebEx gratuitamente →
Baixe a solução  Cisco Spark →
Baixe a solução Cisco Jabber  
(requer suporte da empresa) →

Os funcionários têm condições 
de trabalhar de qualquer lugar?
Em caso de interrupção, não é possível continuar 
produzindo se não for possível colaborar. Por 
isso, sugerimos  que os membros da equipe 
disponibilizem as soluções a seguir em todos os seus 
dispositivos. Assim,  todos continuam conectados, 
independentemente do que estiver acontecendo lá 
fora.  

Solução Cisco WebEx – agende reuniões virtuais com 
vídeo, áudio  e compartilhamento de arquivos.
Experimente gratuitamente → 

Solução Cisco Jabber – converse por chat de 
qualquer dispositivo..
Baixe o Cisco Jabber (requer suporte da empresa) → 

Solução Cisco Spark – viabilize a colaboração para 
toda a equipe.
Baixe a solução Cisco Spark → 

Solução Cisco AnyConnect – acesse a rede e os 
recursos da sua empresa com segurança,  de qualquer 
lugar.

Baixe a solução Cisco AnyConnect  
para iOS (requer suporte da empresa) →
Baixe a solução Cisco AnyConnect  
para Android (requer suporte da empresa) →
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