
Acelerar a prontidão de operacional
Os eventos inesperados causados pela COVID-19 criaram um turbilhão de incertezas.

Por um lado, empresas e instituições aceitaram firmemente a nova realidade de um 
ambiente de trabalho dinâmico, em que a força de trabalho precisa de produtividade 
contínua, independentemente de estar no escritório ou trabalhar em um local remoto.

Por outro lado, as empresas têm se concentrado na necessidade de um plano preparatório 
robusto para voltar a fazer um planejamento eficaz para atender aos critérios definidos 
para o sucesso da empresa e mitigar as interrupções catastróficas.

A oferta da Cisco Customer Experience (CX) para o serviço de estratégia e planejamento 
de resiliência de negócios ajudará você a desenvolver uma estratégia de resiliência 
personalizada criada por especialistas em tecnologia do setor. Por meio de nossos 
recursos de consultoria e experiência comprovada, ajudamos você a determinar os casos 
de uso certos com base em seu ambiente de tecnologia exclusivo. Acelere a adoção e 
agilize a resiliência de negócios e, ao mesmo tempo, crie um ambiente de trabalho mais 
seguro, atenda aos requisitos relacionados à saúde e mitigue os riscos, aproveitando os 
especialistas e as práticas recomendadas. 
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Vantagens 
• Identificar as exigências de 

resiliência de negócios e os 
critérios para o sucesso

• Priorizar os principais casos 
de uso para a continuidade e 
resiliência de negócios de acordo 
com os ambientes

• Entender como a tecnologia e 
adoção atuais estão alinhadas 
aos casos de uso priorizados e 
às exigências comerciais em um 
ambiente de trabalho dinâmico

• Definir a arquitetura necessária 
e a disponibilidade de adoção 
para se alinhar às metas

• Criar um plano sequencial para 
facilitar o sucesso, incorporando 
tecnologia, adoção e mitigação 
de riscos

Resumo
Este documento contém informações públicas da Cisco

Oferta da Cisco CX para estratégia e 
planejamento de resiliência de negócios
Sucesso contínuo definido pela empresa em ambientes dinâmicos 
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Fases de serviço
1. Fase de análise e avaliação de casos de uso e critérios para o sucesso 

da empresa, nos quais investigamos as necessidades exclusivas e 
aconselhamos sobre as oportunidades que produzirão a maior resiliência 
de negócios para a empresa.

2. Fase de análise de tecnologia em que avaliamos o recurso de resiliência de 
infraestrutura atual e o que é necessário para se alinhar às necessidades 
priorizadas.

•  Preparação organizacional
•  Operações e estratégia de segurança
•  Acesso remoto
•  Colaboração

3. Fase de planejamento que integra os achados técnicos e comerciais, 
permitindo que a Cisco CX crie a estratégia e o planejamento de resiliência 
de negócios de maneira personalizada e transformadora. 

Três níveis de serviços da Cisco CX
Estratégia e planejamento de resiliência de negócios – empresas de 
pequeno porte:
• Um workshop de descoberta liderado por empresas para identificar dois casos de 

uso priorizados
• Uma avaliação técnicas de parâmetro com base nos dois casos de uso definidos 

anteriormente

Estratégia e planejamento de resiliência de negócios – empresas de 
médio porte:
• Três workshops de descoberta liderado por empresas para identificar três casos de 

uso priorizados
• Uma avaliação técnicas de parâmetro com base nos três casos de uso definidos 

anteriormente

Estratégia e planejamento de resiliência de negócios – empresas de 
grande porte:
• Seis workshops de descoberta liderado por empresas para identificar seis casos de 

uso priorizados
• Uma avaliação técnicas de parâmetro com base nos seis casos de uso definidos 

anteriormente

Entrega para os três níveis:
Relatório de estratégia e planejamento de resiliência de negócios:
• Recursos de tecnologia
• Adoção de tecnologia
• Análise de lacunas priorizadas
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Resultados
• Ampliação eficiente dos recursos de 

funcionários remotos atuais e planejados

• Confiança de que os casos de uso e 
os recursos são oferecidos em vários 
ambientes de trabalho dinâmico

• Plano que maximiza a resiliência da 
tecnologia do funcionário remoto

• Adoção acelerada, continuidade dos 
negócios e resiliência de negócios
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Próximas etapas
• Entre em contato com o gerente de conta da Cisco ou o revendedor autorizado da Cisco para 

obter ajuda ao escolher o nível correto de serviços para acelerar a estratégia e o planejamento de 
resiliência de negócios. Entre em contato conosco hoje mesmo

• Exibir ofertas adicionais da Cisco CX para manter a resiliência de negócios. Veja as ofertas

• Consulte nossas ofertas do Ask the Experts (ATXs) sobre COVID-19 e inscreva-se para um webinar 
ao vivo com os especialistas no assunto da Cisco. 

Casos de uso 
empresarial

Arquitetura da 
tecnologia 

Estratégia de TI 

https://www.cisco.com/go/trademarks
https://cloud.path.cisco.com/business-resilience-contactus?ccid=cc001664&oid=otrsas021021&dtid=odicdc000509
https://www.cisco.com/c/m/en_us/customer-experience/business-resilience-offers.html
https://learningnetwork.cisco.com/s/atx-business-continuity

