
 
 
 
 
 
 

Cisco Wireless LAN Services 
Disponibilização de uma experiência de mobilidade segura, de alto 
desempenho e confiável 

 
 
 

Transforme sua empresa digital 
A tecnologia móvel é essencial para a transformação digital da sua empresa. 
Você precisa de uma solução de mobilidade que atenda às suas necessidades 
comerciais atuais e que tenha flexibilidade para se adaptar às demandas de 
mercado e organizacionais, que mudam a todo momento. Seja em uma rede 
sem fio existente ou no processo de criação de uma LAN sem fio, os Cisco® 
Services pode ajudá-lo a planejar, projetar, criar e gerenciar uma rede de 
mobilidade segura com base na solução Cisco Digital Network Architecture (Cisco 
DNA®), no padrão 802.11ac, no suporte a sensores sem fio, em informações sem 
fio habilitadas para o Cisco DNA e na tecnologia Cisco CleanAir®. 

 
 
 
 
 
 

 
Saiba mais sobre os serviços de rede empresariais 
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Vantagens do Cisco 
Wireless LAN Services 
O Cisco Wireless LAN Services ajuda a fazer 
a transição para soluções de mobilidade 
avançadas ao: 
• Melhorar o desempenho da sua rede sem 

fio com informações operacionais, 
avaliações frequentes e recomendações de 
transformações digitais 

• Aumentar a confiabilidade, segurança e 
resiliência da sua rede sem fio, 
identificando lacunas arquitetônicas 

• Disponibilizar acesso a aplicativos 
comerciais com um design de 
infraestrutura sem fio que fornece alta 
produtividade e confiabilidade 

• Reduzir as despesas operacionais 
aumentando a eficiência do departamento 
de TI por meio de operações com e sem 
fio e gerenciamento de rede 

• Minimizar interrupções e agilizar a 
solução de problemas com o suporte 
a soluções 
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Apresentação geral da solução 
Informações públicas da Cisco 

 

 

O serviço ideal para proporcionar a melhor 
experiência de mobilidade 
A partir do momento em que conhecemos seus requisitos comerciais e 
técnicos, trabalhamos com nossa equipe de TI para garantir que a arquitetura, 
os locais físicos e as operações fiquem prontos para as soluções de 
mobilidade avançada. Nossos serviços de design e implementação têm 
como base anos de experiência na instalação de algumas das redes sem fio 
mais complexas do mundo. Os serviços de suporte e otimização contínuos 
resolvem problemas de rede com rapidez e melhoram a eficiência do 
departamento de TI. O serviço Managed Enterprise for Wireless oferece 
conhecimento de ponta em tecnologia que abrange todas as operações do 
dia 2 para gerenciar a rede, enquanto o treinamento do Cisco DNA 
Implementation Essentials é direcionado para as melhores práticas de 
implantação das soluções de mobilidade prontas para o Cisco DNA. 

Cisco Wireless LAN Services 
A Cisco Services oferece um ciclo de vida abrangente de serviços para as 
inovações de infraestrutura de mobilidade atuais e novas (WLAN) e soluções 
empresariais associadas habilitadas para WLAN. 

Serviços de consultoria 
• O serviço WLAN Network Readiness Assesment avalia a implantação dos 

aplicativos de capacitação da infraestrutura de WLAN atual. O relatório de 
avaliação indica as partes da rede que estão prontas e lista as falhas  
de infraestrutura e configuração que precisam ser verificadas para garantir o 
desempenho ideal. A avaliação de capacitação se concentra na arquitetura 
de rede, no desempenho sem fio, no status operacional e na postura de 
segurança do cliente da infraestrutura sem fio atual. 
- Uma avaliação especializada está disponível para acessar a 

capacitação do ambiente de WLAN atual do cliente para dispositivos 
Apple IOS. 

• O serviço WLAN Solution Design trabalha em estreita colaboração com 
equipes de infraestrutura e negócios para alinhar seus requisitos 
comerciais e técnicos e garantir que você obtenha o melhor de sua 
implantação de WLAN. Ajudamos a avaliar seu ambiente atual, identificar 
áreas de risco, mostrar oportunidades para melhorias e determinar as 
próximas etapas para uma migração bem-sucedida. 

Saiba mais sobre os serviços de rede empresariais 
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• O serviço RF Site Survey and Design avalia, projeta e cria uma 
infraestrutura de RF para uma WLAN sólida como base para a rede sem 
fio. No local, a equipe da Cisco Services executa testes para medir a 
propagação, cobertura, interferência e qualidade do sinal de RF e verifica 
se a infraestrutura de WLAN tem capacidade de se ajustar às alterações 
ambientais dinâmicas. 

Serviços de implementação 
• O serviço WLAN Implementation (inclusive para serviços de localização e 

experiência de alta  densidade) fornece conhecimento para a implantação 
total de serviços de localização de LAN sem fio para permitir novas formas de 
interagir precisamente com seus clientes. Com experiência comprovada, 
melhores práticas e ferramentas inovadoras, a Cisco Services cumpre a 
promessa de criar uma experiência de usuário de alta qualidade monitorando 
informações de clientes importantes. Esse serviço também oferece design, 
implementação, validação e testes da infraestrutura sem fio. Outros recursos de 
valor agregado, como dados analíticos e recomendações de configurações de 
aplicativos, dão respaldo a uma solução de alta densidade completa, que 
mantém os usuários conectados em espaços grandes, como aeroportos, 
estádios e casas de espetáculos. 
- Voz e vídeo: obtenha confiança, desempenho e segurança para 

aplicativos de voz e vídeo via Wi-Fi confidenciais no design de rede LAN 
sem fio. 

- Acesso para convidados: permita que convidados, fornecedores e 
parceiros acessem a Internet, mantendo a rede interna segura e fácil de 
gerenciar. 

- Acesso sem fio externo: instale uma solução sem fio externa segura e 
econômica que integre aplicativos de voz, dados e vídeo à sua rede atual. 

- Reconhecimento de contexto: aumente a precisão, velocidade e 
eficiência de sua solução de reconhecimento de contexto para localizar 
usuários e monitorar ativos comerciais essenciais na rede. 

- Sistemas de prevenção de intrusão sem fio adaptáveis: proteja sua 
rede contra ameaças sem fio, incluindo ataques de negação de serviço, 
detecção de invasores e ataques de reconhecimento, com uma solução 
personalizada projetada para otimizar a cobertura e o desempenho de RF. 

- Avaliação de RF após a implantação: o serviço avalia a infraestrutura 
de WLAN física após a implantação para garantir a cobertura e o 
desempenho. 
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Serviços de otimização 
• Business Critical Services for WLAN é um portfólio de serviços 

profissionais integrados com base em assinatura que inclui produtos 
predefinidos que permitem navegar com sucesso em sua jornada pelo 
Cisco DNA de ponta a ponta. Oferecemos como parte dessa jornada um 
conjunto de serviços para WLAN configuráveis, incluindo serviços de 
consultoria, dados analíticos personalizados da rede Wi-Fi, avaliações de 
RF e WLAN, proficiência operacional, suporte ao design, validação de 
soluções e gerenciamento de conhecimento. 

 

Serviços técnicos 
• O Solution Support centraliza o suporte em todo o ecossistema de 

WLAN. Se ocorrer um problema com um produto da Cisco ou de um 
parceiro de soluções, entre em contato conosco. Nossa equipe de 
especialistas em soluções é o principal ponto de contato e tem acesso ao 
caso desde a primeira chamada até a resolução, independentemente de 
onde esteja o problema. E, por resolver problemas 43% mais rápido em 
média do que o suporte a produtos, o Solution Support ajuda a manter o 
desempenho de soluções, a confiabilidade e o retorno sobre o investimento. 

Serviços gerenciados 
• Os recursos do serviço Managed Enterprise for WLAN seguem uma 

metodologia com base na Biblioteca de infraestrutura de TI (ITIL). Esses 
recursos abrangem todas as operações do dia 2, desde o monitoramento 
proativo a incidentes e o gerenciamento proativo de problemas da 
infraestrutura pronta para o Cisco DNA. A Cisco conta com uma equipe de 
profissionais experientes que dão suporte a redes complexas, minimizam 
interrupções digitais e mantêm o tempo de atividade da rede para viabilizar 
uma nova tendência de excelência em infraestrutura de WLAN. 

Treinamento 
• O Cisco DNA Implementation Essentials é um treinamento de cinco dias 

para os profissionais que estão implementando o Cisco DNA. Esse 
treinamento se concentra nas melhores práticas para implantar soluções de 
WLAN prontas para o Cisco DNA em ambientes empresariais de clientes. 

Faça com que sua WLAN deixe de ser um 
simples requisito comercial e passe a ser 
um gerador de negócios 

 

Aumente o engajamento dos 
clientes 

Razões para utilizar os Cisco 
Services 

Extraia novos níveis de eficiência 
operacional de sua infraestrutura 
de mobilidade sem fio e garanta 
em engajamento mais intenso dos 
clientes com a Cisco Services: 
• Aumentar a produtividade 
• Melhorar a colaboração 
• Aumentar o conhecimento dos 

clientes 
• Construir relações mais sólidas 
• Tomar decisões de negócios 

melhores e mais rápidas 
• Disponibilizar novos serviços 

A Cisco Services é a solução 
ideal para fornecer os três pilares 
da diferenciação do cliente e 
vantagem competitiva: 

• Inovação para captar novas 
oportunidades e se manter à 
frente do ritmo das mudanças 

• Experiência onde e quando 
você precisa para situações em 
que apenas o talento não é 
suficiente 

• Qualidade de serviço para 
reduzir riscos e oferecer 
excelência operacional 

 
Para obter mais informações 
Services for Enterprise Networks  
Services for Wireless and Mobility  
Entre em contato com seu representante de contas local 
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