
Por que optar pela Cisco for Financial Services?

Os seis principais motivos que fazem as empresas optarem pela Cisco

Nos últimos 35 anos, houve muitas 
mudanças na tecnologia e nos bancos. 
O que não mudou? A liderança, 
o compromisso e a experiência da Cisco
na criação de soluções que oferecem aos
clientes acesso personalizado a qualquer
momento, em qualquer lugar e ao que
eles mais precisam.
A Cisco é a principal provedora de 
redes, data center, nuvem, colaboração 
e soluções de segurança no setor de 
serviços financeiros. Além disso, a IDC 
tem classificado de forma constante 
a Cisco como uma das 5 primeiras 
corporações para obter informações 
financeiras no nível empresarial. Somos 
a número 1 por um motivo e estamos 
empenhados em permanecer assim.

•

•

Somos especialistas em 
orientar as empresas em 
relação a um futuro digital.

Uma rede em que 
você pode confiar 
muda tudo.

Somos líderes confiáveis 
em redes de serviços 
financeiros.

Acreditamos piamente 
na conexão dos clientes 
com o que mais importa.

Estamos investindo 
no futuro.

Também estamos 
comprometidos com 
o seu sucesso.

Trabalhamos com empresas financeiras 
para construir seu futuro digital há mais 
de 30 anos.
As empresas de serviços financeiros devem 
construir uma experiência bancária digital 
perfeita e segura para sobreviver no cenário 
atual em constante mudança. Quando surgem 
desafios como a evolução das expectativas 
dos clientes, as novas tecnologias e o 
aumento das ameaças digitais, muitas vezes, 
as empresas ficam sobrecarregadas.
Nosso extenso ecossistema de parceiros 
e amplo portfólio de produtos e soluções 
têm um histórico comprovado em ajudar as 
empresas a alcançar seus objetivos, além de 
preparar a base para o futuro, viabilizar a 
inovação mais rápida e atender à demanda 
do cliente.
Somente a Cisco oferece a experiência 
incomparável, a tecnologia inovadora e a 
base segura que as empresas exigem para 
construir o banco do futuro, proteger o que 
mais importa e abrir a porta para inovações 
ilimitadas.

•

•

•

As empresas devem lidar com as 
vulnerabilidades e as limitações das 
soluções de segurança fragmentadas. 
De acordo com o relatório semestral de 
segurança digital, 57% das empresas 
usam soluções de segurança de seis ou 
mais fornecedores. O que acontece 
quando você reúne seis soluções de 
segurança? A integração não corresponde 
às expectativas.
Na Cisco, a segurança é totalmente 
integrada na rede estendida, do data 
center à filial, englobando tudo o que 
estiver no meio do caminho. Detecte 
fluxos de tráfego suspeitos, violações 
de políticas e dispositivos comprometidos 
com visibilidade total do data center e 
dos ambientes de nuvem. Com a base 
e as ferramentas certas, as empresas 
podem reduzir o risco geral, manter a 
conformidade normativa e alcançar a 
eficiência operacional.
Como resultado, as empresas podem 
implantar com confiança experiências 
inovadoras que atendam e ultrapassem 
as expectativas dos clientes atuais.

•

•

•

Experiências relevantes é o que a Cisco 
oferece de melhor. Uma experiência de 
omnicanal perfeita é mais do que ideal 
para os clientes bancários de hoje em dia. 
Seja na filial, na nuvem ou no mundo todo, 
o conjunto inovador de colaboração da
Cisco oferece aos clientes e funcionários
acesso seguro ao que eles precisam e
quando precisam.
Quando se trata da força de trabalho, 
a Cisco permite que as empresas 
otimizem os fluxos de trabalho dos 
funcionários e conectem operações de 
negócios e de apoio através das 
plataformas flexíveis em redes confiáveis.
Seja otimização do iOS, experiência móvel 
ou mesmo sinalização digital interativa, 
a Cisco oferece novas formas de criar 
experiências memoráveis com clientes 
bancários.

•

•

Por mais de 30 anos, a Cisco permitiu que
as empresas agilizassem os modelos de
negócios digitais, reduzissem os riscos e
aumentassem a receita com nossas
soluções abrangentes.
Essa experiência nos proporciona confiança
para esperar muito mais do futuro.
Capacitamos a inovação em milhares de
empresas de serviços financeiros de
centenas de países. Com nossos clientes
e parceiros, continuamos ultrapassando
os limites do que é possível nos serviços
financeiros.

•

•

Há muito em jogo na transformação digital.
Os líderes de instituições bancárias digitais
devem olhar para o futuro e prever o
impacto das novas tecnologias em sua
rede atual.
Do ponto de venda para uma experiência
digital que supera as expectativas dos
clientes, a Cisco está empenhada em
orientar as empresas ao longo da jornada
para que haja transformação digital em
cada etapa do processo.
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