Ağınızdan daha fazla çeviklik
elde etmenin en iyi 5 yolu
Ağ operasyon maliyetlerinizin batağa dönüşmesi yeni bir
soruna bakar. Dijital dönüşüm en güçlü olanın hayatta
kalması demektir. İşletmenizin yenilik yapmasına ve değişen
gereksinimlere ayak uydurmasına olanak vermek için ağınızın
çevik olması gerekir. Ayrıca güvende olmalısınız. Bu ağın
metalaştırılmasının artık yeterli olmadığı anlamına gelmektedir.
Ağınızın, ihtiyacınız olan çevikliği sunmasını sağlamanın
5 yolunu burada bulabilirsiniz.

1

Kolay kuruluma ve yönetime
merhaba deyin
Operasyonları sadeleştirin ve yeni ağ servislerine herhangi bir platformdan
dakikalar içinde açılın. Sağlamayı ve ağınızın yapılandırmasını otomatik hale getirip
operasyonel iş yükünü azaltarak daha hızlı hizmet ve yenilik sunun. Uygulama
deneyimini bozmadan yazılım tanımlı WAN kurarak bant genişliğinizin size
çalışmasını sağlayın. Ayrıca esnek yazılım lisanslama ile süregelen yeniliklerin,
güncellemelerin ve yükseltmelerin avantajından yararlanın.
Ağ İşlevini Sanal Hale Getirme

CiscoONE Esnek Yazılım Lisanslama

Uygulama Politikası Altyapı Denetleyicisi

Akıllı WAN
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Operasyonel karmaşaya hoşçakal
deyin
Servisleri tasarım şablonları ile organize ederek ve yöneterek bakımı ve müdahaleyi
hızlandırın. Ağ işlevini sanal hale getirerek BT kaynaklarınızın yükünü azaltın.
Politikaları tüm erişim noktaları arasında sade, esnek bir arayüzle kademelendirin
ve herhangi bir altyapı değişikliğine gerek kalmadan ağ politikalarının tüm ağınıza
kurulumunu ve uyum denetimini otomatik hale getirin.
Uygulama Politikası Altyapı Denetleyicisi

Identity Services Engine

Ağ İşlevini Sanal Hale Getirme

“Bazı mühendisler eski ağların ne kadar kötü olduklarının hiç farkına varmadıklarını
söylerler. Yapılması yarım saatten fazla süren işler artık yalnızca birkaç dakikanızı
alır.”
Greg Fisbeck, Whirlpool Corporation Program Yöneticisi

3

Performansı artırmak için
sezgileri destekleyin
Kim, ne, ne zaman, nerede sorularının yanıtını ve ağ trafiğinin nasıl aktığını öğrenin.
Kritik iş uygulamalarının performansını LAN, WLAN ve WAN üzerinden iyileştirmek
ve sorun gidermeyi hızlandırmak için bu sezgileri kullanın. Böylece ağın etkin
çalışması için kesintiyle ilgili güvenlik açıklarını azaltabilir ve daha iyi varlık kullanımı
ile maliyetleri düşürebilirsiniz.
NetFlow

Uygulama Görünürlüğü ve Denetimi
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Çeviklikten ödün vermeden
güvenliği edinin
Kablolu, kablosuz ve VPN bağlantıları arasında tüm erişimleri tek bir yerden kontrol
edin. Ayrıca yazılım tanımlı bölümlendirme ile politikaları, tüm erişim noktası
türleri arasında kolayca katmanlandırın ve güçlendirin. Böylece karmaşık erişim
yönetiminin baskısını ortadan kaldırarak erişim ve güvenlik politikasını tutarlı ve etkin
biçimde sağlayabilir ve kontrol edebilirsiniz. Çeviklikten ödün vermeden.
TrustSec

Stealthwatch
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“Görüşülen kuruluşlar, operasyonel maliyetlerde %25 ila %80 oranında bir azalma
bildirmiştir.”
Cisco TrustSec 2016 Forrester TEI
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Buluta geçin
Ağınızı eğitim veya kişiye özel komut satırı arayüzleri olmaksızın hızlı ve kolay
şekilde kurun ve yönetin. Ayrıca, denetleyici ekipmanlarının ya da altta yatan
yönetim yazılımının maliyeti ve karmaşası olmaksızın merkezi hale getirilmiş
yönetim, görünürlük ve kontrol edinin. Cisco Meraki cloud networking, merkezi
hale getirilmiş bulut yönetimi, aygıt ve uygulama görünürlüğü, gerçek zamanlı web
tabanlı tanılamalar, izleme, raporlama ve güvenlik sunar.
Cisco Meraki Cloud Networking

İşler kötü gitmeye başlayana kadar. Her şey güzeldir. Ağınızı bir ürün olarak
görmeyin. İşinizin ihtiyacı olan ağ çevikliğini edinin, böylece yenilik yapabilir ve
kendinizi ilerideki gereksinimlere uyarlayabilirsiniz. İlaveten, kullanıcılarınızın ve
işletmenizin ihtiyacı olan yüksek servis kalitesini korurken güvende kalın.

Dijital ağ mimarisi yolculuğuna bugünden başlayın.
Nasıl olduğu hakkında
bilgi edinin
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