Daha hızlı yenilik yapmanız
için ağınızın size yardımcı
olabileceği en iyi 5 yol
Bir müşteriyi kaybetmek yalnızca an meselesidir. Dijital dönüşüm
sürecinin hızlanmasıyla rekabet edebilmek için hızla yenilik yapabiliyor
olmak zorundasınız. Ağınız, yaptığınız yeniliğin başarısında çok
önemlidir. Sizi yavaşlatan veya riske atan bir şeye parayla güç
yetiremezsiniz. Metalaştırılmış bir ağ tek başına yeterli değildir.
Doğru ağ seçiminin, yeniliklerinizi başarıya dönüştüreceği 5 yöntemi
burada bulabilirsiniz.
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Daha iyi deneyimler yaratmak
için öngörüleri edinin
Bir metreye varan doğrulukta konum analizlerinden gelen öngörülerden
yararlanarak müşteri bağlılığını artıran heyecan verici yeni yollar yaratın. Sürükle
ve bırak tasarım araçları kullanarak, hızlı şekilde bağlama duyarlı mobil deneyimler
oluşturun. Ziyaretçilere, bulundukları gerçek zamanlı yerlere göre kişiselleştirilmiş
bildirimler gönderin. Mobil deneyimleri SDK’ları kullanarak mevcut yerli
uygulamalarınızla kolayca entegre edin.
Connected Mobile Experiences (CMX)
Hyperlocation

Meraki bulut alanı çözümleri

Virtual BLE Beacon

“Daha önce bu tür verilerimiz yoktu. Şimdi, müşteriler alışveriş merkezini ziyaret
ettiğinde onların online alışveriş tercihlerine göre kişiselleştirilmiş teklifler sunabiliyoruz.”
Altarea Commerce Şef Pazarlama Sorumlusu Blandine Charvériat-Louis
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Ağınızın kenar kısmında en iyi
performansı sunun
Kullanıcılara, yüksek yoğunluklu ortamlar için otomatik şekilde optimize olan
mükemmel bir kablosuz ağ performansı sunun. Kritik iş uygulamaları için daha fazla
hıza, kapasiteye ve güvenilirliğe sahip olun. Bir ağ cihazı kesintiye uğradığında
otomatik akıllı yönlendirme ile kusursuz servis sürekliliğine sahip olun. Ayrıca Apple
cihazlarındaki kritik iş uygulamaları için Wi-Fi optimizasyonu ve önceliklendirme
avantajından yararlanın.
802.11ac

Mobility Express

Meraki cloud wireless

CleanAir

Apple ve Cisco

“iOS 10 sürümü, Apple ve Cisco’nun müşterek çözümlerinin avantajından artık
yararlanabileceğiniz anlamına gelir. 8 kat daha hızlı yönlendirme gibi avantajlar.”
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Hızlı harekete geçin ve uyum
sağlayın
Programlanabilir, otomatikleştirilmiş ağ kontrolü, sanallaştırılmış ağlar ve esnek
yazılım lisanslama ile yeni iş fırsatlarına hızlıca yanıt verin. WAN, Kampüs ve Erişim
ağlarınıza, merkezi hale getirilmiş politika tabanlı uygulama profillerini dahil edin.
Sanallaştırılmış ağ cihazlarını uzaktan kurun ve süregiden yenilikler, güncellemeler ve
yükseltmeler sayesinde değeri giderek artacak esnek yazılım lisanslamayı edinin.
Uygulama Politikası Altyapı Denetleyicisi
Ağ İşlevini Sanal Hale Getirme

Cisco ONE Esnek Yazılım Lisanslama

Meraki Bulut Yönetimli Ağ Ortamı
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Çeviklikten ödün vermeden
güvende kalın.
Kullanıcıları, verileri ve işletmenizi ağ tabanlı güçlü güvenlikle koruyun. Güvenlik
sensörü, muhafız ve etkileri azaltma hızlandırıcı gibi işlev gören bir ağa sahip
olun. Tespit edilmeyenleri proaktif olarak tespit etmek için bilinmeyen cihazlardaki
alışılmadık trafik modellerini ve beklenmedik davranışları derinlemesine ve geniş
çerçevede gören ağlar kullanın. Bölümlendirmeyi ve kullanıcı erişim denetimini
güçlendirerek bir saldırıyı kontrol altına alın. Ayrıca tüm kuruluşunuzdaki neredeyse
gerçek zamanlı otomasyon sayesinde ihlallerin üstesinden daha hızlı gelin.
Identity Services Engine

TrustSec

Stealthwatch

Uygulama Politikası Altyapı Denetleyicisi

“Tabletlerden ve telefonlardan mobil erişimi 5500’ün üzerinde erişim noktası
üzerinden yönetmek için TrustSec’i kullanan bir kuruluş, değişikliklerin
uygulanma süresinin %98'e kadar azaldığını fark etti.”
Cisco TrustSec 2016 Forrester TEI
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Ağınızı bir yenilik platformuna
dönüştürün
Müşteriyle yüz yüze gelen yeni dijital servislerin daha hızlı kullanılmasıyla yeni
gelir kapıları yaratın. Sağlamayı ve ağınızın yapılandırmasını otomatik hale getirip
operasyonel iş yükünü azaltarak daha hızlı hizmet ve yenilik sunun. Ayrıca özel
iş ihtiyaçlarınızı karşılayan yenilikçi, ağ özellikli uygulamalar oluşturmak için açık
kaynaklı SDK’lar ve API’lar geliştirin.
Uygulama Politikası Altyapı Denetleyicisi

DevNet

“BT yöneticileri, ağ ucunu bir ürün olarak değil stratejik bir varlık
olarak görmeli ve maliyetleri düşürmeyi vaat eden bir satıcı yerine yeniliği
destekleyen bir satıcıdan yararlanmalıdır.”
ZK Research - İşletmeler yüksek güçte bir ağ ucu ile rekabetçi bir yer
kazanabilirler

İşler kötü gitmeye başlayana kadar. Her şey güzeldir. Ağınızı bir ürün olarak görmeyin.
Onun yenilik potansiyelini kullanın ve hem şimdi hem gelecekte yeterince iyi olacak bir
temele sahip olun. Yeniliklerinizi desteklemek için güvenilir, uyarlanabilir ve güvenlidir.

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