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1 Simplifique seu licenciamento.
O Cisco Enterprise Agreement (EA) oferece um contrato 
simples, reduzindo o custo e aumentando o valor de seu 
software Cisco.

2 Um acordo, inúmeros benefícios. 

Simplicidade 
Um único acordo, contrato e 
área de trabalho do EA 
cobrem todos seus 
softwares e aplicações 
Cisco.

Flexibilidade 
Você terá acesso às 
versões mais atuais de 
softwares e aplicações 
Cisco, implantadas quando 
necessário. Você pode 
também pagar conforme 
seu ciclo de orçamento.

Crescimento 
Com a tolerância de 
crescimento de 20% 
inserida no contrato, você 
pode crescer rapidamente 
com a Cisco.

A adoção de software está disponível para que você chegue aos objetivos de negócio obtendo máximo valor de seu 
investimento.

3 Cobrança "True-Forward".
Este recurso inovador elimina cobranças retroativas. 
Ganhe liberdade para desenvolver novos projetos e 
crescer conforme sua necessidade. Vamos somente 
ajustar suas habilitações de software na próxima 
cobrança.

4 O Cisco EA é adequado para você?
Obtenha mais valor de seu software Cisco. Este checklist rápido vai lhe 
ajudar a determinar se o EA se ajusta a suas necessidades:

Padronização de todas arquiteturas

Cobertura de 100% da organização 

Gerenciamento centralizado de licenças

Precificação e orçamento previsíveis

Relacionamento estratégico de longo prazo com fabricante

O melhor valor por seu dinheiro

5 Tenha acesso a software e
Colaboração

Segurança

Rede, 
Storage, 
Compute

Cisco 
EA Upgrades e 

inovações
recorrentes

aplicações Cisco quando e 
onde você precisar delas.
O Cisco EA pode cobrir uma ampla seleção de suites pré-
definidas de software, dentro das maiores e mais populares 
arquiteturas Cisco.

Escolha uma suite ou combinação delas. A partir daí, adicione 
mais softwares e serviços conforme a necessidade para 
aproveitar os benefícios dos softwares Cisco em toda sua 
organização.

é o quanto se gasta a mais em 
média gerenciando  

licenciamentos complexos de 
software

25%1

Saiba Mais
Para mais flexibilidade e valor comece aqui.
Procure seu contato ou Parceiro Autorizado Cisco para mais informações sobre o EA. 
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