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Cisco DNA Danışmanlık
Hizmeti
İstikrarlı ve güvenilir bir ağın varlığını
sürdürürken dijital mimariye başarılı bir geçişin
temelini oluşturabildiğinizi bir düşünün.
30 yılı aşkın uzmanlığımız bulunuyor ve sorunsuz bir geçişi sağlamak için uçtan uca
strateji oluşturmanıza yardımcı olabiliriz.
Ağ, dijital olan her şeyi birbirine bağlar. Bu dijital çağda başarılı olmak amacıyla
işinizin tam dijital potansiyele ulaştığından emin olmak için ağınızın işinizle birlikte
değişim geçirmesi gerekir. Dijital mimariye geçmek için uygun maliyetli bir strateji
oluşturalım, böylece işinizde güvenle inanılmaz şeyler yapmak için bu ağdan
yararlanabilirsiniz.
Cisco® Dijital Ağ Mimarisi (Cisco DNA™), ağ iletişimi yazılımınızdaki sanallaştırma,
otomasyon, analiz ve bulut gibi kritik inovasyonları tek bir mimariyle entegre eden
açık ve yazılım tabanlı bir platform sağlamaktadır. Ağ. Sezgisel.
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Avantajlar
• Kritik iş gereksinimlerine
öncelik tanıyan stratejik bir
planla istikrarlı ve güvenilir
bir ağın varlığını sürdürürken
ağ geçişinizi hızlandırın
• Uzmanlığınız ve kanıtlanan
metodolojinizle riski azaltın.
Eksiklikleri ele alırken,
bağımlılıkları belirlerken
ve kaynaklar hazırlarken
bütüncül bir yaklaşımda
bulunuyoruz
• Çevrenizde tutarlılığı
ve standartlaşmayı
destekleyerek OpEx’i azaltın
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Doğru plan ve geçiş stratejisi olmadan, ağ
geçişleriniz karmaşık olabilir. DNA geçişinizi
ve geçiş opsiyonlarınızı keşfetmenize yardımcı
olabiliriz.

© 2017 Cisco ve/veya bağlı kuruluşları. Tüm hakları saklıdır.

Şekil 1. Cisco DNA 8 çerçevesi
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Bu strateji, yalnızca teknolojiyi değil, insanlarınızı
ve süreçlerinizi de kapsıyor. Hizmet, ağ geçişiniz
sırasında öncelikli sekiz konuyu belirlemek ve her
bir konunun başarınızı nasıl geliştirebileceğinin
yol haritasını çıkarmak için yeni Cisco DNA 8
çerçevesinden yararlanmaktadır (Şekil 1).

Cisco DNA Danışmanlık Hizmeti, geçişiniz
sırasında istikrarlı ve güvenilir bir ağın varlığını
sürdürürken teknolojiden yararlanarak iş
hedeflerinize ulaşmanız için stratejik bir plan
yaratmanıza yardımcı olur. İşinizi ne noktaya

Bulut Etkin

“DNA erişimli
çözümler… kolayca
Wi-Fi sağlamamıza,
müşteri eğilimlerine
ve tercihlerine
yönelik yeni bir iş
anlayışı kazanma
ve ziyaretçileri
bağlama yöntemimizi
ciddi anlamda
geliştirmemize imkan
tanımaktadır.”

taşımak istediğinizi anlamak üzere sizinle
çalışıyoruz. Ardından sizi oraya götürecek
tahmini adımlarla bir yol haritası oluşturuyoruz.
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Tam yol ileri
İşlerin dijital yolla yürütüldüğü bu dünyada
hedefler yüksek ancak riskler daha da fazla.
Dijitale geçiş yapmak üzere şirketlerin yeni
iş modellerinde, yeni süreçlerde ve gitgide
kısalan zaman aralıklarında ve yeni tehlikeler
konusunda uzmanlaşmaları gerekmektedir.
Ancak BT bütçenizin yüzde 83’ü, yalnızca
mevcut durumu sürdürmek üzere
kullanılmaktadır.
Şunları yapmanıza imkan tanıyacak ağ geçişi
için bir stratejiye ihtiyaç duyarsınız:
• Önceliklendirilmiş BT yönetimi gayretleriyle
güvenle hareket etme
• Altyapı, insan ve süreçlerinizden maksimum
performans sağladığınızdan emin olmak için
proaktif olma
Başarılı olmak için şunlara ihtiyaç duyarsınız:
• Ağınızı korumak ve riski azaltmak için
gelişmiş güvenlik
• Sorunları açıklığa kavuşturmayı ve önlemeyi
kolaylaştırmak için artırılmış (operasyonel /
ağ) görünürlük
• İşletme amaçlarınızı desteklemek üzere
gelişmiş yetenekler ve operasyonel
uygulamalar

Bu bütüncül yaklaşım, tartışmaları planlamayı
kolaylaştırmakta ve kritik konulara odaklanmanızı
sağlamaktadır:
• Neye odaklanmalısınız: İnsanlar, bütçe ve zaman?
• Yeni teknolojinizden nasıl daha fazla
yararlanabilirsiniz ve şu anda varolanı nasıl
optimize edebilirsiniz?
• İlk olarak ne tür eksiklikleri ele alırsınız? Neden?
Yatırımlarınızı önceliklendirebilmeniz ve kısıtlı
kaynaklarınızı daha akıllıca kullanabilmeniz için
daha iyi iş kararları almak üzere sizi donanımlı
hale getiriyoruz. Bu hizmet, tüm Cisco DNA
inovasyonlarını ve çözümlerini desteklemektedir,
bunlar şöyle sıralanabilir:
• Yazılı Tanımlı Erişim (SD Erişimi): Politika
temelli ağ otomasyonu
• Akıllı WAN (IWAN): WAN için politika temelli
otomasyon
• Güvence: Daha iyi hizmet yönetimi için tahmini
öngörüler
• Güvenlik: Tahmini tehlike azaltımı
• Sanallaştırma: Sanallaştırılmış ağ servisleri
Cisco DNA, açık ve yazılım tabanlı bir yaklaşım
kullanarak dijital hızda yeni fırsatlara tepki
vermenize yardımcı olur. Cisco DNA servislermiz,
şunlarla birlikte istikrarlı ve güvenilir bir ağın
varlığını sürdürürken yeni bir ağ mimarisine geçiş
yapmanıza yardımcı olmaktadır:
Gelişmiş ağ altyapısı: Ağ donanımı ile birlikte
E-NFV’nin gelişmiş yeteneklerini ve ağ özeliklerini
ele alarak OpEx’i azaltın.
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Otomasyon: Sürekli tedarik ve cihazlarınızın
bakımı için APIC-EM’imizin otomasyon
yeteneklerinden yararlanarak DNA’in tam değerinin
farkına varın.
Analiz: Ağ altyapısı ve uygulama performansından
toplanan verilerin gelişmiş analizi sayesinde ağ
fonksiyonlarınızı ayarlayın, tehlikeleri azaltın ve olay
yönetimini geliştirin.
Güvence: Uygulamaların ve servislerin tanımlanan
gereksinimlere göre sağlanmasını garantilemek
için ağın etkin yönetimi için bileşenlerin birlikte
çalıştığından emin olun.
Orkestrasyon ve servis yönetimi: İstenen
sonuçlara ulaşmak için otomatikleştirilmiş görevleri
gerçekleştirerek ve birleştirerek gayretlerinizi
kolaylaştırın.
Bulut destekli: Aynı zamanda tümleşik
fonksiyonlardan ve tutarlı servis sağlandağından
emin olurken, yönetim fonksiyonlarını buluta
geçirerek maliyetleri azaltın ve verimliliği artırın.
Güvenlik ve uyumluluk: Merkezileştirilmiş
politikalar ve basitleştirilmiş yönetimle birlikte tüm
mimarideki güvenlik ve uyumluluk gereksinimlerini
ele alarak riski azaltın.
Operasyon, yönetim ve organizasyon: Diğer
organizasyonel fonksiyonları ve işletmenizin
değişen gereksinimlerini karşılamak için bu
fonksiyonların nasıl birlikte çalıştığını ele almak
üzere teknik çevrenin ötesine geçerek işletme
çevikliğinizi artırın.
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Temel Yetenekler

Cisco servislerinin avantajı

Bütüncül yaklaşımın bir parçası olarak
Cisco DNA Danışmanlık Servisi aşağıdaki
yetenekleri sunar:

Cisco Servisleri, müşterilerin inanılmaz sonuçlara
ulaşmaları için temel oluşturmalarına yardımcı
olmaktadır. Sürekli olarak endüstrinin en önemli
geçişlerinin ön safhasında yer almaktayız.

• Strateji ve analiz: İş hedeflerini birbiri
ile uyumlu hale getirmek
• Hazır olma durum değerlendirmesi:
Teknik gereksinimleri belirlemek
• İş gerekçesi: İşletme etkisini anlamak
• Dijital yol haritası: Dijital
gereksinimlerinizi karşılamak üzere
özel bir plan geliştirmek

Müşterilerimize, İşletmelerinin güvenliğini
sağlamak için daha az zaman harcamaları,
işlerin düzenli şekilde sürmesini sağlamları
ve işletmeleri ileri taşımak üzere yeni fikirlere
daha fazla zaman harcamaları için yardımcı
olmaktayız. Ayrıca uzmanlarımız kaynaklarınızdan

maksimum değeri elde etmek üzere bir
strateji geliştirebilmektedir.
Size sektörün en deneyimli küresel servisler
organizasyonlarından birinin, iş başarınızı
nasıl garantileyebileceğini ve güvence altına
alabileceğini gösterelim.
Cisco veya iş ortağı temsilcinizle bugün
iletişime geçin ve Cisco DNA Danışmanlık
Servisimizi talep edin.

Daha fazla bilgi almak için
Kurumsal ağ iletişimi servislerimiz ve bunların geçişinizi nasıl hızlandırabilecekleri
hakkında daha fazla bilgiyi www.cisco.com/go/enservices adresinden öğrenebilirsiniz.
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