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Ofereça a experiência que 
seus clientes desejam com 
recursos de infraestrutura 
inteligente nas agências 
Os clientes continuam impulsionando a digitalização 
dos serviços financeiros, mas também demonstram 
grande afinidade com o canal das agências. 
Pesquisas recentes confirmam que em todas as 
faixas etárias eles consideram importantes as 
interações que ocorrem nas agências. 

O desafio permanece, no entanto, para que as 
instituições otimizem os recursos de tecnologia 
nesses canais e ofereçam aos clientes, com 
eficiência, experiências diferenciadas que 
justifiquem a relevância das agências e as 
mantenha rentáveis. 

A Cisco® Digital Branch para serviços financeiros 
é uma plataforma inteligente que fornece recursos 
avançados de conectividade, segurança, 
mobilidade e análise, fundamentais para os 
ambientes de negócios dinâmicos e ágeis das 
filiais de hoje em dia. 
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Vantagens 
· Melhor interação nas agências com 

recursos de mobilidade. Ofereça 
uma melhor experiência a clientes e 
funcionários com Wi-Fi seguro para 
convidados. 

· Rapidez para inovar com agilidade 
nas informações. Use os recursos 
de análise de rede para personalizar 
o engajamento com o cliente e 
melhorar a produtividade. 

· Menos riscos, com segurança em 
todo lugar. Proteja os dados do 
cliente e reduza fraudes com 
detecção e proteção contínuas 
contra ameaças. 

· Menos complexidade e custos com 
uso de automação. Implemente e 
atualize as redes das agências com 
rapidez e reduza os custos 
operacionais. 
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Cisco Digital Ofereça uma melhor experiência a 
clientes e funcionários nas agências. 

Branch 
Com a Cisco Digital Branch, as 
instituições financeiras podem: 
• Personalizar a experiência do cliente 

nos serviços bancários, de 
gerenciamento de patrimônio e 
atendimento a pequenas empresas e 
seguradoras 

• Atrair e reter clientes da geração 
milênio, melhorar o trabalho em 
equipe, reduzir custos e gerenciar 
dinamicamente os recursos 

• Simplificar as operações comerciais 
nas agências e filiais 

• Gerenciar a segurança, o risco e a 
conformidade regulatória 

Ofertas 
Crie uma base sólida com a ajuda da Cisco 
A solução para agências e filiais digitais 
oferece: 

• Cisco Secure Branch Fabric para 
serviços financeiros 
Ofereça suporte às novas 
necessidades de negócios das 
agências com uma plataforma de 
conectividade flexível e segura, que é 
mais fácil de gerenciar e reduz custos. 

• Cisco Secure Branch Mobility para 
serviços financeiros 
Melhore o atendimento nas agências com 
uma plataforma sem fio que oferece 
informações de negócios e segurança 
robusta para dispositivos móveis. 

. 

Solução conectada com 
jornadas financeiras 

Ao pesquisar sobre produtos 
financeiros mais complexos, os 
clientes preferem os canais 
digitais. No entanto, eles 
frequentemente concluem essas 
transações em uma agência. As 
instituições financeiras de varejo 
podem aproveitar a 
conectividade flexível e segura 
da plataforma Cisco Digital 
Branch para oferecer serviços 
inteligentes, com soluções no 
local e de SaaS (software como 
serviço) que conectam as 
experiências física e digital do 
cliente. O resultado é uma 
experiência de canal integrada e 
satisfatória, considerando que os 
funcionários da agência têm 
mais informações sobre as 
necessidades dos clientes. 

Equipes com foco no cliente e 
produtivas. 

As filiais modernas precisam ser 
flexíveis para atender às 
expectativas dos clientes, que 
aumentam constantemente. As 
soluções de mobilidade 
inteligentes não apenas 
proporcionam serviços 
essenciais, como Wi-Fi para 
convidados e acesso seguro dos 
funcionários da agência às 
aplicações, mas também 
fornecem análises com 
informações sobre a atividade 
das filiais. Essas informações 
podem ser usadas para 
promover o engajamento 
dinâmico e bem consolidado de 
agências e filiais, usando 
aplicativos móveis e as APIs de 
mobilidade disponíveis. 

Melhor desempenho nos 
negócios 

As instituições financeiras de 
varejo estão repensando a 
questão do espaço físico, à 
medida que as transações 
passam a ser digitais e os 
serviços de consultoria nas 
agências se tornam mais 
importantes. Com a Cisco Digital 
Branch, as instituições contam 
com uma plataforma para 
implantar agências inovadoras, 
que se expandem de acordo 
com os recursos e as 
necessidades. O espaço de filial 
pode se tornar mais flexível com 
a mobilidade segura, permitindo 
que a equipe atenda melhor aos 
clientes em qualquer local da 
agência. 

Otimização das operações de 
agências e filiais 

As estratégias de otimização de 
agências e filiais estão se 
concentrando mais em mensurar 
a expansão da rede em 
determinados mercados de 
preferência As instituições 
financeiras precisam de uma 
nova infraestrutura básica de 
agência que possa ser 
implementada com rapidez, com 
serviços viabilizados que sejam 
de forma econômica e em larga 
escala. Com a Cisco Digital 
Branch, as agências e filiais de 
uma instituição podem entrar em 
operação rapidamente, a um 
custo menor, e ser gerenciadas 
com mais eficiência para 
melhorar a competitividade e a 
rentabilidade em geral 
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Saiba mais 
Acesse http://www.cisco.com/go/financialservices. 
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