
År 2020 förväntar vi oss

26,3 miljarder
nätverksanslutna enheter.4
Men det kommer huvudsakligen att 
påverka stora organisationer.

Sant

Falskt

Siffrorna stämmer, men 
kommentaren är falsk. Det inte 
bara påverkar små och medelstora 
företag utan många av dem 
kommer inte att kunna stödja det 
växande antalet enheter.

Trots att siffrorna stämmer är 
kommentaren falsk. Och det är 
bara ett av skälen till att det är 
bra att ha en global ledare inom 
nätverk under de senaste 30 åren i 
ditt team.

Sant eller falskt?
Nätverksnyheter för små och medelstora företag:

70%
av små och medelstora 
företag har inte distribuerat 
mobila hanteringslösningar för 
telefoner och andra enheter.1

*Utformade för organisationer med färre än 1 000 anställda
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De flesta av dessa uppgifter om framtidens IT och nätverk är sanna. 
Men några är falska. Identifiera de som är falska och upptäck hur du 
använder sanningarna till din fördel.

Sant

Falskt

Ja, vilket gör det ännu 
bättre om du hinner före 
konkurrenterna.

Nej, det sant. Och att 
arbeta på mobila enheten 
börjar bli normen.

Molnet är en stor grej, men dess snabbt stigande 
användningsfrekvens sker mestadels i stora organisationer. 

Faktum är:

Sant
Tyvärr är det falskt.

Organisationer använder
molntjänster till 70 % för små 
företag och mer än 90 % för 

medelstora företag.2

20%

50 % av små och medelstora 
företag har drabbats av intrång 

under de senaste 12 månaderna.3

Hur kan du dra nytta av dessa sanningar?
Ta en titt på våra lättdistribuerade lösningar för små och medelstora företag* 
som löser dina utmaningar, gör dig redo för framtiden och passar din budget.

Ja. Det är viktigt att arbeta med 
en leverantör som ger inbyggd 

säkerhet.
Sant

Det är faktiskt sant.
Och små och medelstora företag är 

ett viktigt mål.
Falskt

Dessutom

av alla små och 
medelstora företag 

använder 
molntjänster.

Visa lösningar för små 
och medelstora företag

Falskt
Det är sant. Under de senaste 
fem åren har små och 
medelstora företags användning 
av molntjänster nationellt ökat 
explosionsartat på grund av 
behovet av skalbarhet och 
distribuering.

60%
av de angripna små 

och medelstora 
företagen går i 

konkurs efter sex 
månader.1
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