
A transformação do espaço de trabalho:
Prepare-se para um retorno seguro

Começar a ler

Soluções da Cisco para um espaço de trabalho confiável



Introdução

Transforme o espaço de trabalho em um ambiente 
seguro
O espaço de trabalho está evoluindo. Conforme os líderes de negócios se 
preparam para retornar ao escritório, a necessidade de se adaptar em tempo 
recorde está obrigando as empresas a adotar um modelo que priorize o digital 
e ofereça segurança integrada em todas as soluções, bem como recursos de 
monitoramento do espaço de trabalho. Isso tudo sem esquecer que é preciso 
oferecer um ambiente de trabalho híbrido e remoto seguro, no qual os 
funcionários possam prosperar.

A Cisco pode ajudar você a se preparar para esse retorno ao 
local de trabalho, com soluções que permitem aos 
funcionários colaborar com segurança em espaços confiáveis, 
independentemente de onde eles estejam trabalhando. 

das empresas 
aceleraram seus planos 

de transformação 
devido à pandemia.
Fonte: Pesquisa da Fortune 500 

com CEOs

https://fortune.com/2020/05/14/fortune-500-ceo-survey-coronavirus-pandemic-predictions/


Conteúdo:
Monitoramento de densidade social
Locais de trabalho inteligentes
Monitoramento de ativos e instalações

Edifícios inteligentes

https://www.cisco.com/c/pt_br/about/bridge-to-possible.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/solutions/hybrid-work.html#~indice-de-trabalho-hibrido
https://www.cisco.com/c/pt_br/solutions/hybrid-work/trusted-workplace.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/cloud-systems-management/industrial-asset-vision/index.html?ccid=cc002066


Monitoramento de densidade social
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Observe e aprenda: obtenha insights com o 
monitoramento de densidade 
À medida que sua empresa se prepara para reabrir, você pode criar um espaço de 
trabalho seguro e confiável para os funcionários. Adicionar o Cisco DNA Spaces à 
rede Wi-Fi que sua empresa já possui permite fornecer informações valiosas que 
aumentam a segurança, possibilitando monitorar a ocupação do espaço de trabalho 
em tempo real.

Monitoramento de distanciamento físico 
Monitoramento de limite de densidade 
Relatórios de proximidade dos locais, 
edifícios e andares afetados

Cisco Aironet Access Point
Access point do Cisco 
Catalyst 
Cisco Meraki

Os recursos do DNA Spaces incluem: Implementações necessárias:

Até o momento, estamos em mais de 

locais em  bilhões de pés 
quadrados e 1,5 milhão de access 
points.

Inicie o teste gratuito 

Alertas e notificações automáticas

Aumente a segurança do escritório e crie um 
espaço de trabalho confiável com o DNA Spaces.

https://www.cisco.com/c/pt_br/solutions/enterprise-networks/promotions-free-trials/trusted-workplace-cisco-dna-spaces-free-trial.html?oid=poretr021833&ccid=cc002066


Espaços de trabalho inteligentes
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Productos

Seção 2

Mantenha-se conectado com a tecnologia contactless 
Transforme seu escritório de forma inteligente com o 
Webex 
O Cisco Webex torna o retorno ao escritório muito mais seguro. Usando tecnologia habilitada 
por IA e sensores ambientais, os usuários não precisam tocar em nada para reservar uma 
sala ou iniciar uma reunião. Além disso, a plataforma também oferece ferramentas que 
avisam quando uma sala foi desinfetada pela última vez ou quando sua capacidade está 
acima do limite de segurança. E você ainda pode monitorar temperatura, umidade, qualidade
do ar e nível de ruído para saber exatamente o quanto o edifício está saudável.

Reduza o risco de exposição 
com as soluções inteligentes 
Webex.

Colaborando nas salas de reuniões 

Usando a tecnologia no escritório

O Webex cuida da segurança dos seus funcionários 
quando eles estão

Produtos necessários:

das empresas 
aceleraram seus planos 

de transformação 
devido à pandemia.
Fonte: Relatório sobre o futuro 

do trabalho remoto seguro

Entrando no escritório

Transitando pelo escritório 

Dispositivos Webex Desk Series
Webex Room Series
Webex Room Kit

Conheça o Webex

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/security/secure-remote-worker-solution/future-of-secure-remote-work-report.pdf
https://www.webex.com/pt/index.html
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Conte com monitoramento remoto simplificado 
com o Cisco Industrial Asset Vision. Veja mais, aqui

dos fabricantes 
agora estão 
priorizando a 
digitalização.

Equipamentos

Instalações remotas
Refrigeração

Sensores industriais da Cisco 
Cisco Wireless Gateway for LoRaWAN
Cisco Industrial Asset Vision Dashboard

Monitore:
Produtos:

Tenha visibilidade das suas instalações. O Cisco Industrial Asset Vision simplifica o 
monitoramento de ambientes internos e externos. Use essa solução para melhorar 
a visibilidade do local de trabalho e aumentar a eficiência e a segurança dos 
funcionários.

Depósitos

Fonte: McKinsey

Veja tudo, de onde estiver.

https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/industry-40-reimagining-manufacturing-operations-after-covid-19
https://www.cisco.com/c/en/us/products/cloud-systems-management/industrial-asset-vision/index.html?ccid=cc002066
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Productos
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Veja o que edifícios 
inteligentes podem fazer 
pela sua empresa.

Saúde e bem-estar: personalize as experiências do 
usuário para criar um espaço de trabalho confiável.
Operações sustentáveis: possibilite operações de 
instalação simples e intuitivas.
Segurança em primeiro lugar: inteligência de ameaças 
e soluções de segurança, desde a borda até a nuvem.

Família Cisco Catalyst 9000 

Cisco Secure 

Recursos:

Produtos:

Saiba mais

dos funcionários
se sentem 

desconfortáveis ao 
tocar nos dispositivos 
no local de trabalho.

Fonte: The Rise of the Hybrid 
Workplace

A Cisco está modernizando o espaço de trabalho, a começar pelos próprios edifícios. 
Nossas soluções melhoram a experiência de trabalho e a produtividade, fornecendo 
informações, análises e controle para melhorar a eficiência em tempo real.

Torne seu edifício mais inteligente

Melhores experiências: estabeleça interações 
significativas com o cliente oferecendo experiências 
digitais incríveis.

Cisco DNA

Cisco Webex

https://www.cisco.com/c/pt_br/about/bridge-to-possible.html
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/collaboration-endpoints/global-workforce-survey.pdf?ccid=cc001191&oid=anrco023191


Conclusão

Voltar para o escritório é complicado. Mas, com 
as soluções certas, você vai conseguir criar um 
modelo digital que seja seguro e possa ser 
personalizado de acordo com as suas 
necessidades específicas. Independentemente de 
estarem trabalhando em casa ou no escritório, as 
soluções da Cisco criam um ambiente de trabalho 
mais ágil e seguro para seus funcionários.

Ao proteger a rede e o escritório com a Cisco, 
você não está apenas proporcionando um retorno 
seguro ao local de trabalho, mas também uma 
nova maneira de trabalhar que vai ser útil à sua 
empresa por muitos anos.

Relatórios de proximidade e densidade social 

Locais de trabalho inteligentes

Monitoramento de ativos e instalações 

Experimente nossas soluções

Edifícios inteligentes

https://www.cisco.com/c/pt_br/solutions/enterprise-networks/promotions-free-trials/trusted-workplace-cisco-dna-spaces-free-trial.html?oid=poretr021833&ccid=cc002066
https://www.cisco.com/c/pt_br/solutions/hybrid-work/trusted-workplace.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/cloud-systems-management/industrial-asset-vision/index.html?ccid=cc002066
https://www.cisco.com/c/pt_br/about/bridge-to-possible.html



