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Resumo

Abra novas possibilidades
Vivemos em um mundo em rápida e profunda 
transformação. Um mundo no qual precisamos 
evoluir constantemente para acompanhar a tecnologia e 
aproveitar as novas oportunidades. Este é o momento de 
agir, explorar novos caminhos em mercados diferentes, 
se adaptar a tendências e descobrir possibilidades.

Adotando uma abordagem mais proativa em relação 
a nossa infraestrutura principal — uma abordagem de 
otimização constante — você poderá garantir que seu 
negócio permaneça ágil e caminhe na direção de um 
cenário de TI no qual apenas a realização de atualizações 
seja o suficiente. Para ajudar a manter o desempenho 
ideal da rede, cortar custos e promover o crescimento, 
o Cisco® Network Optimization Service combina suporte 
proativo, melhores práticas, ferramentas automatizadas 
e orientações de especialistas em um serviço que atenda 
a todas as necessidades de sua rede.

E, à medida que as prioridades evoluem, você tem 
flexibilidade para adaptar os recursos do serviço da Cisco 
para se concentrar em novos desafios. O engenheiro 
do Cisco Network Optimization Service é seu consultor 
de confiança e parceiro estratégico, ajudando você 
a aproveitar todos os recursos de sua rede.

O serviço inclui suporte e conhecimento comprovado 
especializados da Cisco para ajudar você a:

•	 Reduzir o tempo de inatividade da rede para ter mais 
confiabilidade e menores custos relacionados a suporte

•	 Aumentar o desempenho e a agilidade

•	 Simplificar a rede e os processos

•	 Tomar decisões melhores, com mais rapidez e melhor 
visibilidade da rede

•	 Planejar e implementar alterações na rede com mais 
antecedência

•	 Acelerar a comercialização de novos produtos 
e serviços

•	 Aprimorar o conhecimento de sua equipe e manter as 
habilidades atualizadas

•	 Preparar a adoção de novas tecnologias

•	 Reduzir riscos

Otimizar agora
Transforme a infraestrutura de sua rede central em seu 
diferencial estratégico e aproveite ao máximo o ciclo de 
vida de sua rede. Com ferramentas de gerenciamento 
próprias, o Cisco Network Optimization Service ajuda 
a aumentar a disponibilidade, reduzir o tempo de 
inatividade, solucionar problemas e mitigar riscos.

Gerencie a mudança com segurança
Evite possíveis interrupções nos negócios causadas 
pela integração de uma nova infraestrutura ou outras 
alterações, grandes ou pequenas. O Cisco Network 
Optimization Service ajuda você a gerenciar de forma 
integrada e segura as alterações em sua rede e manter 
a continuidade dos negócios.

Prepare-se para o futuro
Aproveite as grandes oportunidades do futuro por 
meio da otimização contínua. Opere com desempenho 
máximo apresentando uma rede mais dimensionável 
e flexível. Planeje e desenvolva sua estratégia de rede 
à medida que a tecnologia evolui com mais visibilidade 
e conhecimento.

Descubra o poder de sua rede inteligente
Cisco Network Optimization Service

1.  Baseado em um retorno sobre o investimento em um período de três anos ajustado de acordo com os riscos. Fonte: “The Total Economic Impact of Cisco Network 
Optimization Service”, Forrest Research, Inc., um estudo encomendado conduzido pela Forrester Consulting em nome da Cisco, em março de 2013.

Um investimento que oferece retorno rápido 

O valor do Cisco Network Optimization Service
Um estudo conduzido pela Forrester Consulting 
e encomendado pela Cisco descobriu que com 
o Cisco Network Optimization Service, os clientes 
podem ter um retorno sobre o investimento, ajustado 
de acordo com os riscos, de mais de 200%.1“A equipe do Cisco Network Optimization 

Service provou ter um valor imensurável 
na preparação de nosso ambiente para 
sustentar novos dispositivos e alinhar 
padrões de design a melhores práticas.”
Viktor Gódor 
Engenheiro de rede do Raiffeisen Bank

http://www.cisco.com/go/trademarks
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Resumo

Obtenha maior controle da rede
Examine sua rede para encontrar locais nos quais seja 
possível aprimorar o design e a implementação. Use 
os padrões e as práticas recomendadas de design da 
Cisco para gerenciar e solucionar problemas. Obtenha 
orientação para padronizar a rede e os processos. Se as 
necessidades técnicas mudarem, nosso modelo flexível 
de prestação de serviços permitirá que você se adapte 
rapidamente para se concentrar em novos desafios.

Reduza o tempo de inatividade, aumente 
a confiabilidade
Padronize a rede com orientações dos engenheiros 
da Cisco. Use ferramentas e processos comprovados 
da Cisco para reduzir os custos do suporte e ajudar 
a prevenir problemas de rede no futuro.

Solucione problemas e tome decisões melhores com 
mais rapidez
Identifique proativamente problemas com os recursos do 
serviço inteligente da Cisco, que identificam problemas 
atuais e em potencial com coletas de dados, análises e 
diagnósticos automatizados. Aplique esses recursos de 
software para fazer testes e validações para gerenciar 
alterações na rede com mais rapidez e segurança.

Cuide da segurança antes que ela se torne um 
problema
Planeje e ofereça suporte a novas soluções de 
segurança e integre-as com facilidade à sua rede. 
Abordando a segurança com uma estratégia de rede 
mais ampla, você pode aprimorar a conformidade, 
reduzir riscos e poupar dinheiro.

Obtenha as ferramentas para o sucesso
Você pode ter a certeza de que estará se beneficiando 
das práticas recomendadas mais modernas quando 
sua rede for avaliada pelos engenheiros da Cisco que 
conhecem sua organização. Aprimore as habilidades de 
sua equipe e torne-se mais autossuficiente aproveitando 
a Biblioteca de conhecimentos técnicos da Cisco e as 
oportunidades de treinamento avançado.

A vantagem da Cisco
Apoiada por 25 anos de inovação e liderança, a equipe de 
Serviços da Cisco oferece conhecimento especializado 
sem igual, soluções inovadoras e uma abordagem 
colaborativa. Nossa extensa estrutura de conhecimento 
é baseada em 50 milhões de dispositivos instalados, 
6 milhões de interações anuais com clientes, 90.000 
documentos técnicos e mais de 600 melhores práticas.

Inscreva-se em um webcast sob demanda

Assista ao nosso webcast sob demanda “Get 
the Most Value from Your Network Investments” 
e obtenha acesso ao estudo “The Total Economic 
Impact™ of Cisco Network Optimization Service”, 
feito pela Forrester Consulting. 
Inscreva-se em www.cisco.com/offer/optimize.

Descubra o poder de sua rede inteligente
Cisco Network Optimization Service

“Em termos de suporte ao tempo de 
inatividade e da solução de problemas 
reduzidos, o [Cisco Network Optimization 
Service] ofereceu um retorno quase que 
imediato.” 
Gerente sênior 
engenharia de rede de organização de serviços de saúde
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