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Benefícios 

•  Inove mais rápido e ofereça 
experiências melhores e mais 
seguras. 

•  Melhore a produtividade e reduza 
os riscos operacionais com a 
padronização e automação dos 
processos. 

•  Reduza riscos e cumpra os 
requisitos de conformidade 
entendendo as vulnerabilidades na 
infraestrutura de rede. 
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Objetivos 
priorizados 

O que é 
importante para 
sua empresa 

Área de 
foco 

Em quais áreas 
você deve se 
concentrar 

Plano 
de ação 

Quais ações 
gerarão 
resultados 

Mensuração de 
KPIs 

Mensuração de 
contínua do progresso 

Otimize sua infraestrutura para comportar a inovação 
A digitalização, que hoje é resultado da demanda 
dos clientes e das necessidades empresariais, está 
transformando todos os setores. A rede pode ser a 
plataforma que viabiliza a transformação digital. Mas 
é preciso ter uma arquitetura de rede projetada para 
se adaptar e otimizada para oferecer desempenho e 
segurança, se você quiser fornecer soluções de TI 
inovadoras com mais rapidez. 

O Network Optimization Service (NOS) da 
Cisco® pode ajudar. Temos a tecnologia e o 
expertise necessários para ajudar você a oferecer 
experiências personalizadas, garantir operações 
mais eficientes, reduzir riscos e cumprir os 
requisitos de conformidade de forma mais rápida 
e com maior ROI. Trabalhamos com você para 
oferecer consultoria e suporte à implementação e 
administração para ajudá-lo a atingir suas metas 
comerciais. Assim você poderá ter certeza de que 
sua infraestrutura é estável, funciona com máxima 
eficiência e está preparada para comportar a 
transformação digital. 



Próximas passos 
Para obter mais informações sobre como a Cisco pode ajudar você a 
gerar valor para sua empresa e possibilitar a transformação digital, acesse 
www.cisco.com/go/optimize ou entre em contato com seu representante 
de vendas da Cisco. 

Caso de negócio do Network Optimization Service (NOS) 

Conforme um estudo independente  200% de ROI 

Flexibilidade 
50% de aumento 
na velocidade de 

implantação 

Fonte: Forrester 

Produtividade 
20% de melhora na 
produtividade dos 

dispositivos de rede 

Custo 
75% de redução 
dos períodos de 

inatividade 

Risco 
80% de redução 
de multas de SLA 

“O que planejamos fazer é feito de modo mais fácil, rápido e eficiente”. 
– Cliente de provedor de serviços 

Crie valor para sua empresa 
O Network Optimization Service (NOS) da Cisco permite que você crie um valor 
comercial compatível com seus objetivos de transformação digital. Identificamos 
suas necessidades comerciais e operacionais e as áreas nas quais você deve 
se concentrar para obter resultados mensuráveis significativos. Ajudamos você a 
planejar uma estratégia de longo prazo e acelerar seus objetivos de curto prazo 
para melhorar o desempenho, adotar novas tecnologias com mais rapidez e 
oferecer novos serviços. 

Inove mais rápido para oferecer experiências personalizadas 
Trabalharemos com você para melhorar o projeto de arquitetura da sua 
infraestrutura para que você possa usufruir de alta disponibilidade e excelente 
desempenho. Usamos nossa experiência e conhecimento sobre sua rede para 
projetar e validar soluções inovadoras antes da implementação. Oferecemos 
nossa abordagem de arquitetura, ferramentas de análise e modelagem para 
prever os efeitos de uma nova solução na sua rede antes de implementá-la. 
Com essas informações, é possível tomar decisões sobre a rede baseadas em 
fatos e oferecer experiências personalizadas e novos modelos empresariais 
rapidamente. 

Aumente a produtividade operacional 
Dedique mais tempo à inovação e menos à solução de problemas. 
Trabalhamos com você para automatizar os processos, acessar a inteligência 
da rede e adquirir as habilidades necessárias para administrar a tecnologia. 
Analisamos detalhadamente os processos e a tecnologia que você usa para 
coletar dados de inteligência da rede, gerenciar o software e implementar as 
mudanças. 

“De certo modo, a tecnologia foi a parte mais fácil. O difícil 
foi determinar como melhorar nossas operações internas e o 
suporte ao cliente, e como prestar e administrar esses novos 
serviços, comercializá-los e vendê-los. A Cisco foi fantástica. 
Trouxe seu expertise e nos ajudou a planejar um processo de 
engenharia e vendas mais sofisticado”. 
— Paul Carmody, diretor de marketing, Cbeyond 

Recomendaremos mudanças para simplificar e automatizar os processos. 
Forneceremos as ferramentas de análise para proporcionar o conhecimento e 
a inteligência de rede que você precisa para resolver problemas rapidamente 
enquanto realiza mudanças, visando, acima de tudo, evitar problemas. Com 
treinamento técnico, prepararemos seu pessoal para adotar e gerenciar nossa 
tecnologia com segurança. 

Reduza o risco e aumente a conformidade 
Proteja seus sistemas e suas informações confidenciais contra invasões e 
ataques. Podemos ajudar você a proteger as operações comerciais e melhorar a 
conformidade. Analisamos sua rede para determinar o nível atual e risco e planejar 
uma visão completa da arquitetura de segurança. Trabalhamos com você para 
determinar o melhor projeto de segurança, corrigir as vulnerabilidades e planejar 
uma estratégia de estabilidade e segurança de longo prazo. 
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