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O melhor tipo de serviço técnico
para ambientes de solução
Suporte centralizado de Contabilidade da nossa equipe
de especialistas para gestão de problemas e solução.
Acessa os produtos de solução da Cisco® e de parceiros.
Resolve problemas complexos em no nível de solução
em uma média de 43% mais rapidamente
do que o suporte a produtos trabalhando sozinho¹.
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Experiência focada
em soluções

Gerencia o caso
até sua solução

Cobertura através de portfólio de Solução da Cisco
O Cisco Solution Support® cobre soluções específicas cruzando informações dos portfólios de colaboração,
centro de dados, Internet das Coisas (IoT), redes, segurança e provedores de serviços—cada um com produtos
exclusivos da Cisco e de parceiros.
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Collaboration
Collaboration hospedado
por Solução

Aplicação Infraestrutura
centralizada
CloudCenter
Contiv Open Source
Centro de dados

Segurança
Soluções de segurança

FlexPod®
SAP HANA

IoT
Conectado à fabrica
Utilitários conectados

Redes
Mobilidade Corporativa
Cisco + Apple

Plataforma Digital
para las Cidades

Virtualização de funções
de redes corporativas

Edge Fog and Fabric

WAN Inteligente

Transportación Digital

Experiência móvel

Smart City LoRa

Tetration Analytics

Monitoramento por vídeo

VersaStack™

Signage Director
Vision Dynamic
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por software
Área de trabalho analítica

Provedor
de serviços
Mídia IP para Malha
Provedor de serviços
de mobilidade
Provedor de serviços
de virtualização de funções
de rede

Inovar com confiança e avançar para as novas tecnologias.
Nós protegemos você com o Cisco Solution Support.
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