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Está em busca de velocidade, 
agilidade e recursos de 

colaboração?
Tudo começa na nuvem.

Por que a nuvem?
Mobilidade. Vídeo em qualquer lugar. Opção de 
escolha do dispositivo. Conectividade constante. 

As demandas de colaboração dos usuários estão 
aumentando cada vez mais. Como atendê-las? 

A nuvem é a escolha ideal.

Até 2016, mais de 

50% 
das novas implantações 
de infraestrutura de 
vídeo serão feitas na 
nuvem ou por meio 
da disponibilização de 
SaaS (software como 
serviço).1

Atualmente, cerca de 
25% das empresas usam 
serviços hospedados.

47% 
do restante delas 
provavelmente vai usá-los 
nos próximos 12 meses.2

Escolha seu próprio caminho
Seus negócios estão evoluindo—sua transição para a nuvem precisa 

acompanhar esse processo. 
Aumente a capacidade da sua rede com os serviços da Cisco® Collaboration Cloud ou de um 

provedor de serviços Cisco Powered™ Gerencie o que quiser na sua nuvem privada ou adote um 
modelo híbrido—o que melhor se adaptar às suas necessidades específicas.

Saiba mais >

Produza melhores resultados comerciais

Aumente a agilidade 
da empresa

Melhore a interação 
entre os funcionários

Enriqueça as 
experiências dos 

clientes

Faça reuniões frente a 
frente.

Não é necessário sair do 
escritório.

Disponibilize os 
recursos mais recentes.

Adicione facilmente bate-
papo, canais sociais, vídeo e 
muito mais para satisfazer às 

preferências dos clientes. 

Capacite as pessoas com 
as ferramentas certas.
Ofereça acesso simplificado 

a aplicações comerciais, 
independentemente de onde as 
pessoas estiverem trabalhando.

Aumente a 
produtividade.

Compartilhe o trabalho, edite 
e colabore em tempo real, de 

qualquer lugar.

Lance novos serviços 
mais rápido.

Implemente pontos de 
interação em semanas em vez 
de em meses, sem precisar 
desativar os atuais canais de 

Web ou call center.

Mantenha os 
funcionários 
conectados.

Permita que eles trabalhem nos 
dispositivos de sua preferência.

Tome melhores 
decisões com mais 

rapidez.
A colaboração em tempo real, 

as redes onipresentes e os 
dispositivos inteligentes ajudam 

os funcionários a tomar as 
decisões certas mais rápido.

Facilite a colaboração.
Escolha soluções que 

se integrem facilmente e 
sem problemas para evitar 

complexidade.

Dimensione com mais 
facilidade.

Amplie ou ou reduza seus 
recursos rapidamente para 

poder se adequar a promoções 
especiais ou picos sazonais 

assegurando uma experiência 
confiável ao cliente.

No local do  
cliente ou na  

nuvem privada

Aplicações e serviços 
do Cisco Unified 
Communications

Cisco Unified 
Communications Manager

Cisco Collaboration Edge 
Architecture

Crie seu próprio ambiente e 
mantenha controle total.

Cisco WebEx® Meetings 
Server

Cisco Conferencing 
Solutions

Cisco 
Collaboration Cloud

Cisco Spark™

Aplicativos Cisco WebEx Cisco Collaboration 
Meeting Rooms

Escolha os mais recentes e inovadores serviços 
de colaboração hospedados e gerenciados 

pela Cisco.

Serviço de contexto

Cisco Cloud Fusion
Você provavelmente não vai obter todos os serviços 

que deseja de uma única nuvem. A Cisco está 
empenhada em conectar serviços e software em 
diversos ambientes para oferecer a combinação 

exata que você deseja.

Partner 
Collaboration Cloud

Cisco Powered Unified 
Communications as a 

Service
Cisco Powered Video e 
Cisco TelePresence® as 

a Service

Inscreva-se no Cisco Powered Collaboration as a 
Service no provedor de sua preferência.

Cisco Powered Contact 
Center as a Service


