
Serviços de otimização da Cisco Collaboration:  
ajuste para a obtenção de um desempenho ideal 

Mais de 200.000 empresas em todo o mundo implantaram as Cisco Collaboration Solutions®. Se você é uma dessas 
empresas, as suas comunicações têm provavelmente se tornado mais móveis, sociais, visuais e virtuais. Também é provável 
que, desde sua implantação inicial:

•  Novas tecnologias ou aplicativos foram adicionados ao seu ambiente

•  Novas demandas comerciais mudaram o uso dos recursos de colaboração em toda a empresa

•  Novos modelos de uso para vídeo e colaboração móvel tornaram-se críticos para os negócios

Estas alterações estão comprometendo o desempenho do seu ambiente de colaboração e colocando a sua empresa em 
risco? Faça o nosso teste para ver se você está precisando de um ajuste.
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Desafios
A sua empresa é dinâmica. Ela muda a cada dia. Os recursos de colaboração de tecnologia avançada ajudam você a acompanhar esse ritmo. 
Os recursos de colaboração têm, indiscutivelmente, se tornado o investimento em tecnologia mais importante que uma empresa pode fazer. E, 
como toda grande ferramenta de negócios, ela pode continuar a alimentar a produtividade ou, se ela não for adequadamente mantida, pode se 
tornar um fardo para a eficiência.

Este teste de ajuste começa com uma avaliação do seu ambiente atual.

Não negligencie os problemas. Resolva-os de maneira decisiva.
Mudanças na sua empresa e no uso de aplicativos de colaboração podem afetar negativamente o desempenho da sua infraestrutura de 

colaboração, criando problemas com:

•	 Disponibilidade: um dos nossos serviços financeiros para a disponibilidade do cliente era "muito precário", com 15 ou 16 problemas de 

gravidade 1 que afetavam a empresa durante um momento crítico. Uma revisão do projeto de arquitetura revelou vários problemas graves 

de configuração. Após estas questões terem sido abordadas, no ano seguinte, os incidentes de gravidade 1 caíram mais de 80% durante a 

mais importante temporada fiscal. 

•	 Confiança: outra empresa de serviços financeiros apresentava incidentes com clientes que diariamente afetavam as operações de negócios. 

A revisão do software revelou problemas de código. As recomendações de código de nossos especialistas para vários componentes da 

arquitetura de colaboração tornaram o ambiente mais estável e os incidentes com clientes agora são ocorrências raras. 

•	 Estabilidade: um de nossos clientes estava tendo problemas de estabilidade com a sua arquitetura de colaboração. Em vez de passar por 

um processo pesado de escalonamento, o cliente chegou ao cerne da questão com uma auditoria da estabilidade do sistema e resolveu o 

problema rapidamente. Nós sempre recomendamos que você lide com problemas de estabilidade de maneira decisiva.

•	 Capacidade: outro cliente estava tendo problemas com as atualizações de capacidade para o Cisco Unity® Connection. Em um determinado 

caso, o atraso durou pelo menos quatro meses. Ao adquirir os serviços de otimização da Cisco Collaboration, a empresa foi capaz de 

resolver imediatamente os problemas e começar a se beneficiar da nova funcionalidade. Um engenheiro observou, diante desta atualização 

complexa, o seguinte: "Duvido que poderíamos ter feito isso por conta própria". 

•	 Escalabilidade: trabalhamos extensivamente com uma empresa para fazer testes de escalabilidade. A empresa engajou-se conosco porque 

percebeu que não tinha as ferramentas ou o ambiente para a construção do laboratório necessário para testar o seu complicado sistema de 

desenvolvimento de comunicações unificadas por conta própria. A empresa forçou a tecnologia de comunicações unificadas até o seu limite, 

e o chefe do grupo de arquitetura de engenharia desejava ter acesso a especialistas que já soubessem como obter os melhores resultados.

Teste de ajuste (Parte 1)
Relatório do status de colaboração 

Marque todos que se aplicarem: 

A minha infraestrutura de colaboração foi instalada há três anos ou mais.

O uso de vídeo e reuniões virtuais está aumentando desde que implementamos as nossas soluções de colaboração.

Temos mais funcionários móveis agora do que quando foi inicialmente implementada a colaboração.

Introduzimos novos aplicativos e tecnologias em nosso ambiente de colaboração.

Temos um ou mais grandes projetos de colaboração planejados.

Tivemos uma ou mais aquisições em nossa empresa.

O volume de chamadas em nossa central de contato aumentou.

Adicione um ponto a cada item verificado.

Total da Parte 1 =  pontos.
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A Parte 2 do nosso teste de ajuste identifica alguns dos sinais de alerta que podem indicar problemas subjacentes em seu  
ambiente de colaboração.
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Teste de ajuste (Parte 2)
Sinais de alerta

Marque todos que se aplicarem:

Os telefones das centrais de atendimento continuam se reconfigurando e desligando.

Os pedidos de repasse da assistência técnica estão aumentando.

A qualidade das chamadas está diminuindo.

Estão sendo relatados problemas de interoperabilidade.

Ocorreram fraudes de tarifação e incidentes de negação de serviços (DoS) de telefonia.

Os gateways periféricos estão exibindo um comportamento de funcionamento irregular.

Os problemas de Gravidade 1 estão aumentando.

Os funcionários móveis reclamam da qualidade das transmissões em vídeo.

O tempo de iniciação do aplicativo ficou mais lento.

Adicione um ponto a cada item verificado.

Total da parte 2 =  pontos.

Não trabalhe em um ambiente segregado. Adquira o benefício das melhores práticas 
globais
Se você depende apenas de recursos internos ao implantar soluções complexas, você não está aproveitando:

•	 As melhores práticas globais com base na experiência adquirida por meio de contratos com empresas de todo o mundo
•	 Um banco de dados de designs validados com base nos recursos e expertise interna da Cisco 
•	 Melhorias no treinamento de equipes voltado para novos produtos e novas tecnologias
•	 Transferência de conhecimentos por meio de interações no trabalho com especialistas da Cisco
•	 Melhor otimização das Cisco Collaboration Solutions

Um de nossos clientes explica melhor: "Nós tentamos apenas desenvolver isso internamente. Temos equipes de engenheiros e 
de arquitetura. O que descobrimos é que éramos apenas uma empresa sem nenhuma perspectiva sobre o que o resto do mundo 
anda fazendo." 

Quando outro cliente com um grande ambiente de comunicações unificadas iniciou vários projetos de comunicações unificadas 
em todo o mundo, o seu objetivo era reduzir os custos operacionais, aumentando a adoção da nova tecnologia de comunicações 
unificadas. Com uma implementação tão complexa, que se estendeu por vários locais do mundo, a empresa adicionou serviços de 
otimização da Cisco Collaboration. O chefe do grupo de arquitetura de engenharia da empresa disse: "Nós não teríamos obtido o 
retorno sobre o investimento (ROI) e os benefícios tão rapidamente sem eles". Ele sentiu que teria sido um processo mais doloroso 
se a empresa tivesse tentado fazê-lo sem ajuda. No final do contrato, ele disse: "O projeto levou um ano. Sem os serviços de 
otimização da Cisco Collaboration, ele teria levado um ano e meio a mais.”



A Parte 3 do nosso teste de ajuste irá ajudá-lo a quantificar o nível do cenário de problemas em sua empresa de IT.

Não basta aumentar o quadro de funcionários. Aumente os recursos com serviços 
profissionais
Uma das coisas que ouvimos frequentemente das empresas com as quais trabalhamos é o desejo de evitar a contratação de 
mais recursos de IT. Em média, a remuneração totalmente dedicada a um engenheiro é estimada em US$175.000 por ano. 
Evitar esse custo é certamente uma consideração primordial a ser feita durante a decisão de fazer ou não novas contratações. 
Em vez de aumentar sua equipe de serviços profissionais, você pode eliminar a remuneração anual do quadro de funcionários 
adicionais.

Outra vantagem de trazer especialistas da Cisco é que eles oferecem à sua equipe de arquitetura de colaboração acesso a 
novas habilidades e conhecimentos das melhores práticas da Cisco. Ao utilizar nossos engenheiros de serviços de otimização 
de itens essenciais, como bug scrubs, revisões mensais de correções de software, certificação conjunta, esforços de teste, 
desenvolvimento de plano de discagem e mais, a equipe interna pode se concentrar melhor em suas funções principais.

Os clientes costumam dizer: "Temos serviços de otimização de rede. Isso não é o suficiente? A resposta é um enfático "não". 
A otimização de rede não oferece cobertura às necessidades específicas da transmissão vídeo, das comunicações unificadas, 
do Cisco WebEx® ou da central de contato. Os serviços de otimização da Cisco Collaboration oferecem conhecimentos e 
habilidades necessários para lidar com esses pontos problemáticos específicos da colaboração. Serviços como revisões 
de script, auditorias de estabilidade, apoio ao aprimoramento de software remoto e uma revisão de configuração do Cisco 
TelePresence Management Suite para a transmissão de vídeos empresariais não estão disponíveis nos serviços de otimização 
de rede.
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Teste de ajuste (Parte 3)
Classifique o seu cenário de problemas:

Marque todos que se aplicarem:

Você passa mais tempo resolvendo problemas do que planejando proativamente o futuro.

Você tem preocupações com disponibilidade.

A última vez que você fez um bug scrub foi no ano passado. 

Você está seriamente atrasado nas correções.

O uso de vídeo é restrito em sua empresa por causa de problemas de largura de banda. 

Você não está seguro de que tem portas suficientes para apoiar os requisitos durante períodos de pico. 

As implementações de novos projetos estão definhando.

Você quer desesperadamente evitar o aumento do número de engenheiros.

Adicione um ponto a cada item verificado. 

Total da parte 3 =  pontos.



Não espere para reagir. Use auditorias de modo proativo para evitar problemas.

A maioria das empresas com as quais trabalhamos começa usando nossos serviços de otimização da Cisco Collaboration em uma 
capacidade reativa para tratar de problemas de disponibilidade e estabilidade da arquitetura de colaboração. Nós os ajudamos 
rapidamente a resolver seus problemas e a restaurar o serviço. Um de nossos clientes afirmou que, desde o início de seu contrato 
com os serviços de otimização da Cisco Collaboration, o tempo gasto em tarefas reativas diminuiu de 100% para 40%.

Normalmente, esses compromissos reativos tornam-se compromissos mais proativos, com o aumento do uso de auditorias 
e avaliações para a prevenção de problemas. Auditorias e avaliações são projetadas para manter a infraestrutura da Cisco 
Collaboration executando com desempenho máximo e identificando maneiras de alcançar os níveis de desempenho máximo 
desejados. Auditorias e avaliações oferecem análises aprofundadas de infraestrutura, operações de negócios e processos de 
gerenciamento empresarial.

Auditorias trimestrais regulares realizadas pelos serviços de otimização da Cisco Collaboration identificaram um problema de 
capacidade que o cliente não teria sido capaz de detectar sozinho. As recomendações da auditoria resultaram em um prazo de 
três semanas para a resolução em comparação aos três meses que teria levado.
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Teste de ajuste (Parte 4)
Esse é você?

Marque todos que se aplicarem:

Você está duas ou mais versões atrasado em suas atualizações de software de colaboração.

Os seus roteiristas usam os mesmos scripts que usavam há cinco anos ou mais. 

Você não pode dizer com certeza que o seu script em nível de aplicativo está se beneficiando das melhores práticas 
globais.

Você adicionou recursos de colaboração sem verificar se a infraestrutura pode lidar com eles.

Você tem otimizado sua infraestrutura de rede, mas não a sua infraestrutura de colaboração.

Você não tem nenhum modelo de crescimento planejado para os novos recursos de colaboração. 

Você não tem processos de gerenciamento de mudanças aplicados para novos recursos de colaboração.

Você não pode oferecer um gerenciamento com ROI operacional, de produtividade e estratégico para suas soluções 
de colaboração. 

Você reage aos problemas em vez de evitá-los de forma proativa.

Adicione um ponto a cada item verificado. 

Total da parte 4 =  pontos.

"Não havia ponto problemático real que provocasse a decisão de 
trabalhar com os serviços de colaboração da Cisco Collaboration. 
Vimos o crescimento diminuir e precisávamos de atualizações em 
nossos ambientes".

—cliente dos serviços de otimização da Cisco

A Parte 4 do nosso teste de ajuste pede que você avalie honestamente o seu modus operandi.
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Auditorias e relatórios de avaliação detalham os resultados que ajudam a identificar as lacunas, os riscos e as recomendações. 

Os serviços oferecidos incluem:

•	 Revisão proativa da recomendação de software

•	 Auditoria da estabilidade do sistema

•	 Alerta de segurança de software 

•	 Análise das condições de segurança

•	 Auditoria de segurança da colaboração

•	 Estratégia de aplicativos

•	 Alinhamento dos negócios

•	 Revisão do design de arquitetura

•	 Análise de risco de software

•	 Serviços de gerenciamento de mudanças de colaboração

•	 Capacitação de caso de uso 

•	 Planejamento de capacidade

A Parte 5 do nosso teste de ajuste é projetada para identificar o que você acha que seria mais benéfico para a sua empresa à 
medida que você ajusta ou atualiza seu ambiente de colaboração. 

Teste de ajuste (Parte 5)
Por que fazer parte disso?

Confira tudo o que é importante para você:

Acesso às especificações do setor e às melhores práticas

Banco de dados de designs validados

Estratégia de planejamento de longo prazo

Adoção mais rápida de novas tecnologias

Capacidade para a obtenção de benefícios comerciais futuros

Menor implementação e risco efetivo

Adicione um ponto a cada item verificado. 

Total da parte 5 =  pontos.



Agora que você já preencheu todos os cinco segmentos, some os pontos de cada parte para determinar o seu total. (Quanto 
mais baixo, melhor.) 
•	 Se o seu total estiver entre 31 e 39, pegue o telefone e ligue para os serviços de otimização da Cisco Collaboration hoje.

•	 Se o seu total estiver entre 21 e 30, considere auditorias preventivas regulares com os serviços de otimização da Cisco 
Collaboration. 

•	 Se o seu total estiver entre 11 e 20, considere envolver proativamente os serviços de otimização da Cisco Collaboration 
em projetos complexos.

•	 Se o seu total estiver entre 0 e 10, se parabenize e ligue para nós mesmo assim. Podemos ajudá-lo a maximizar ainda 
mais a sua solução da Cisco Collaboration. 

Por que escolher os serviços da Cisco 
As soluções da Cisco Collaboration criam novos níveis de inovação e produtividade empresariais, conectando as pessoas 
imediatamente de uma maneira que gera confiança, acelera a tomada de decisões e gera a inovação de ideias. Aproveite 
todo o valor comercial proporcionado pelos seus investimentos em colaboração com os serviços personalizados e inteligentes 
oferecidos pela Cisco e por nossos parceiros.

Com o respaldo da experiência em rede e um ecossistema de parceiros abrangente, a Cisco Services permite que você 
planeje, crie e gerencie com êxito sua rede como uma plataforma de negócios avançada. Se você estiver procurando aproveitar 
rapidamente novas oportunidades para atingir as elevadas expectativas do cliente, melhorar a eficiência operacional para reduzir 
custos, minimizar riscos ou acelerar o crescimento, nós temos um serviço que pode ajudá-lo.

O comprometimento do desempenho dos recursos de colaboração está colocando você em risco? Entre em contato com os 
especialistas da Cisco Collaboration Optimization Services para saber mais.
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"Muitas vezes, temos clientes que dizem que executarão a sua 
própria auditoria do sistema. Sob a nossa perspectiva, isto é como 
um paciente dizendo ao seu médico que já examinou os seus 
próprios sinais vitais e que está tudo bem".

—Peter Galvin, gerente, Serviços avançados, serviços da Cisco Collaboration 

A Cisco possui mais de 200 escritórios no mundo todo. Os endereços, os números de telefones e fax estão disponíveis no site da Cisco acessando www.cisco.com/go/offices.
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