
ภาพรวมของโซลูชัน
Cisco public 

เปลี่ยนเป็น SD-WAN อย่างราบรื่น ด้วย
ค�าแนะน�าจากผ้้เชี่ยวชาญโดย Cisco 

ภาพรวม
องค์กรทางเทคโนโลยีสารสนเทศตกอย่้ภายใต้ความกดดันอย่างใหญ่หลวงเพื่อสนองความ
ต้องการแบนด์วิดท์ที่เพิ่มขึน้ส�าหรับปริมาณรับส่งข้อม้ลในระบบคลาวด์ อุปกรณ์มือถือจ�านวน
มาก และแอพพลิเคชันที่ต้องการแบนด์วิดท์ปริมาณส้ง อย่างเช่น วิดีโอ WAN ที่ก�าหนดโดย
ซอฟต์แวร์ (SD-WAN) เป็นแนวทางใหม่ในการเชื่อมต่อเครือข่ายซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการ
ด�าเนินงานและปรับปรุงการใช้ทรัพยากรส�าหรับการใช้งานแบบหลายองค์กร SD-WAN ช่วย
ให้ผ้้ด้แลเครือข่ายใช้แบนด์วิดท์ที่มีอย่้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้และมั่นใจได้ว่าจะได้รับ
ประสิทธิภาพการท�างานขัน้ส้งสุดส�าหรับการใช้งานที่จ�าเป็นโดยไม่ต้องแลกกับความปลอดภัย
ที่ลดลง เงินส่วนที่เหลือจากการเปลี่ยนมาใช้ SD-WAN นอกจากจะน�ามาจ่ายให้กับการปรับปรุง
โครงสร้างพืน้ฐานแล้ว ยังช่วยเพิ่มทรัพยากรให้กับการสร้างนวัตกรรมของธุรกิจได้อีกด้วย 

เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อของสาขาธุรกิจมาเป็นโซล้ชัน SD-WAN ได้สะดวกยิ่งขึน้ 
Cisco® Professional Services ส�าหรับ SD-WAN จึงมอบบริการที่ครอบคลุมทัง้ค�าแนะน�าด้าน
เครือข่าย การวางแผน การออกแบบ การติดตัง้ และบริการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
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ประโยชน์ที่ได้รับ
•  เร่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

ด้วยหลักการขัน้ส้งและคุ้มทุน 

•  รับทักษะความร้้จากการฝึก 
ชัน้น�าเพื่อช่วยให้คุณสร้าง 
การออกแบบอย่างละเอียดและ
ติดตัง้โซล้ชัน SD-WAN

•  เพิ่มความสามารถใน 
การท�างานอย่างต่อเน่ืองของ
เครือข่าย และลดความเสี่ยงจาก
การเปลี่ยนแปลง 

เปลี่ยนมาใช้ SD-WAN อย่างรวดเร็วและมั่นใจด้วยค�าแนะน�าจากผ้้เชี่ยวชาญ 
เพื่อเริ่มมอบประสบการณ์ไร้ขีดจ�ากัดให้กับทุกการเชื่อมต่อ
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ความต้องการเครือข่าย 
ที่เพิ่งเกิด และ 
ความซับซ้อน 
ทางระบบดิจิทัล 
WAN แบบดัง้เดิมไม่สามารถรองรับการจัดการ
ที่ซับซ้อน หรือต้นทุนที่เพิ่มขึน้ส�าหรับ 
การแตกสาขา เห็นได้จากจ�านวนแอพพลิเคชัน
ที่หันไปใช้ระบบคลาวด์และจ�านวนผ้้ใช้งาน 
แอพดังกล่าว Cisco SD-WAN มอบ: 

•  ประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึน้: โหลด
แอพพลิเคชันภายในไม่กี่นาทีบน
แพลตฟอร์มใดก็ตามพร้อมประสิทธิภาพ
การท�างานของแอพพลิเคชันที่มั่นคง 

•  เพิ่มความคล่องแคล่ว: ให้การติดตัง้และ
ท�างานของ WAN ง่ายยิ่งขึน้ 

•  ความปลอดภัยแบบเรียบง่าย: เชื่อมต่อ 
ผ้้ใช้งานของคุณกับแอพพลิเคชันอย่าง
ปลอดภัย และป้องกันข้อม้ลจาก WAN edge 
จนถึงระบบคลาวด์โดยใช้แบนด์วิดท์น้อยลง 
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ความแตกต่างของบริการจาก Cisco 
ผลลัพธ์สุดพิเศษจะเกิดขึน้ เมื่อคุณไว้ใจให้ Cisco  
เป็นผ้แนะน�า 

แผนงานที่ประกอบไปด้วยเทคโนโลยี พนักงาน และ
กระบวนการท�างาน 

•  หลักการ การวางแผน และการวิเคราะห์

เร่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของคุณด้วยหลักการขัน้
ส้งและคุ้มทุน บริการนีจ้ะมอบข้อม้ลเชิงลึกส�าหรับการ
เริ่มเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของคุณ ตัง้แต่การก�าหนด
เส้นทางข้อม้ล การส่งข้อม้ล การเชื่อมต่อไร้สาย และ
การรักษาความปลอดภัย 

•  การประเมินความพร้อม 

ก�าหนดบริเวณท่ีจ�าเป็นต้องปรับปรุงเพื่อให้สอดคลอ้งกบั
วตัถปุระสงคท์างธรุกจิและมอบค�าแนะน�าส�าหรับเครือ
ขา่ยเพื่อใหพ้ร้อมรับความสามารถทางดิจทัิลแบบใหม่ 

•  ผังกลยุทธ์ทางดิจิทัล

บันทึกกลยุทธ์วิสัยทัศน์ทางโครงสร้างและหลักการ
เคลื่อนย้ายตัง้แต่ต้นจนจบที่เข้ากับความต้องการทาง
ธุรกิจ แผนกลยุทธ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แนวคิดโครงสร้างเครือข่าย เพื่อช่วยให้มั่นใจได้ว่า
เครือข่ายของคุณเป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะสมส�าหรับ
แอพพลิเคชันทางธุรกิจ เพิ่มการใช้งาน WAN ส้งสุด และ
จัดสรรต้นทุนได้เหมาะสมที่สุดภายในเครือข่ายสาขา 
รวมไปถึงแผนผังล�าดับเหตุการณ์และการจ�าแนกการ
พึ่งพา (Dependencies) และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ โดย
ทั่วไป จะมอบการบริการดังนี:้ 

- รายงานแผนการและการวิเคราะห์ที่เข้ากับธุรกิจ
และเทคโนโลยี การก�าหนดระดับวุฒิภาวะ และสร้าง
แผนผังกลยุทธ์พร้อมค�าแนะน�า การจัดล�าดับความ
ส�าคัญ และผลลัพธ์ทางธุรกิจที่คาดหวังได้ 

- การประเมินช่องว่าง ตัง้แต่ความต้องการทาง
โครงสร้างพืน้ฐาน แผนการฝึกและการวางแผน
องค์กร แผนธรรมาภิบาล เครื่องมือ แผนการ
บริการ และหน้าที่/ความรับผิดชอบ 

•  การแบ่งเซ็กเมนท์การรักษาความปลอดภัย 

พัฒนาวิธีการและผังกลยุทธ์ส�าหรับการติดตัง้การ
รักษาความปลอดภัยภายในโครงสร้างเครือข่าย LAN 
และเครือข่ายไร้สาย LAN ของคุณ 

บริการการติดตัง้ 

การออกแบบโดยละเอียดเพื่อการเปิดตัวที่ประสบความ
ส�าเร็จ

เมื่อคุณมีแผนผังกลยุทธ์ส�าหรับเครือข่าย SD-WAN และ
พร้อมที่จะด�าเนินการต่อ ผ้้เชี่ยวชาญชัน้น�าของเราจะ
ช่วยคุณสร้างการออกแบบโดยละเอียด ซึ่งรวมถึงการ
วิเคราะห์โปรไฟล์ธุรกิจ ข้อก�าหนด มาตรวัดการควบคุม
การใช้เครือข่ายทางสังคม และการประเมินโครงสร้าง
ปัจจุบันของคุณ โดยทั่วไป จะมอบการบริการดังนี:้ 

•  วางวตัถปุระสงคท์างธุรกจิและขอ้ก�าหนดทางเทคนิค
ของคณุเพื่อเสนอการออกแบบโครงสรา้งทางเครอืข่าย
ขัน้สง้ 

•  แปลงการออกแบบขัน้ส้งให้เป็นการออกแบบโดย
ละเอียด โดยการพัฒนาเทมเพลตโครงร่างขัน้ต�่า 
แผนภาพทอพอโลยีทางตรรกะและทางกายภาพ และ
รายการตรวจสอบส�าหรับการติดตัง้ SD-WAN ของคุณ 

•  ตรวจสอบการวางเส้นทางข้อม้ลและประสิทธิภาพ
การรักษาความปลอดภัยเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกแบบโดยเฉพาะ การช่วยเหลือทางการเปิดใช้งาน
ไซต์ และการสร้างเอกสารที่มีรายละเอียด 

•  การติดตัง้อย่างแนบเนียนซึ่งสอดคล้องกับข้อจ�ากัดที่
ก�าหนดไว้ 

บริการให้ค�าแนะน�า 
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Cisco Capital
การจัดหาเงินทุนเพื่อช่วยให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของคุณ 

Cisco Capital® สามารถช่วยให้คุณได้
เทคโนโลยีที่คุณต้องการเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของคุณและรักษาขีด 
ความสามารถในการแข่งขัน เราสามารถช่วย
คุณลดค่าใช้จ่ายในการลงทุน (CapEx) เร่งการ
เติบโตของธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพการ
ลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) 
Cisco Capital จดัหาเงินทุนเพื่อความยืดหยุ่นใน 
การซือ้ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บริการ และ
อุปกรณ์เสริมของบุคคลที่สาม นอกจากนี ้ยัง
มีรายจ่ายที่คาดเดาได้อีกเพียงหน่ึงรายการ 
Cisco Capital มีสาขาอย่้ในกว่า 100 ประเทศ
ทั่วโลก เรียนร้้เพิ่มเติม 

หลังจากพัฒนาการออกแบบอย่างครอบคลุมแล้ว เราจะ
จ�าแนกการพึ่งพิงเครือข่ายและผลกระทบจากการน�าความ
สามารถใหม่เหล่านีเ้ข้าส่้สภาพแวดล้อมการใช้งานของคุณ 
เราจะส่งเสริมการติดตัง้เพื่อช่วยให้มั่นใจได้ว่าเครือข่ายจะ
ท�างานอย่างมั่นคงและครบถ้วน 

บริการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

โซล้ชันเพิ่มประสิทธิภาพขณะที่เครือข่ายของคุณเติบโต
และเปลี่ยนแปลง 

ความผิดพลาดของคนเป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดการไม่
สามารถใช้งานได้ ความช�านาญด้านเทคนิคและการให้
บริการมืออาชีพ เครื่องมือ และการปฏิบัติการที่ดีที่สุด
ของเราจะช่วยให้คุณใช้งานเครือข่ายได้อย่างชาญฉลาด
และมีประสิทธิภาพที่สุด เพื่อคงสภาพและใช้งานเครือข่าย
ได้อย่างต่อเน่ือง รักษาความปลอดภัยของข้อม้ล ท�าการ
เปลี่ยนแปลงโดยลดเวลาการหยุดท�างาน และมอบการ
บริการที่รวดเร็วยิ่งขึน้ 

ความได้เปรียบของ Cisco
บริการที่คุณไว้ใจได้ เรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณ
เดินหน้าต่อไป และช่วยให้การด�าเนินธุรกิจในแต่ละวัน
เป็นไปอย่างง่ายดายและปลอดภัยยิ่งขึน้ ควบค่้ไปกับ
การเพิ่มฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ใหม่ๆ หรือระหว่าง
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่ส�าคัญ ด้วยการติดตัง้
เครือข่ายมากกว่า 50 ล้านเครือข่าย การป้องกันการ
คุกคามกว่า 19.7 พันล้านครัง้ต่อวัน และใบรับรอง J.D. 
Power Certification ที่ได้รับต่อเน่ืองกัน 10 ใบ เราจึงมี
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่จะช่วยให้คุณยังคง
ร่วมแข่งขันในโลกปัจจุบันที่รวดเร็วและเปลี่ยนแปลงอย่้
เสมอ 

ส�าหรับข้อม้ลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนีแ้ละบริการอื่นๆ 

ของ Cisco โปรดติดต่อตัวแทนประจ�าพืน้ที่ของคุณ หรือ

ไปที่ www.cisco.com/go/services 
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