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Cisco BT çözümleriyle işletmenizi büyütün
İşletmenizin büyümesini istiyorsunuz. Kârlı 
olmayı amaçlıyorsunuz. Ve rekabet gücünüzü 
korumayı hedefliyorsunuz. Başarınızın 
sırrı sağlam bir ağa sahip olmakta yatıyor. 
Cisco, teknolojide dünya lideridir. KOBİ 
portföyümüz, işletmenizin ihtiyaç duyduğu 
güvenilir, ölçeklenebilir ve son derece 
güvenli BT altyapısını sunuyor.

BT ekiplerinizin genellikle sınırlı sayıda çalışanla 
bir yandan acil taleplere yanıt verip yeni 
teknolojileri uygularken diğer yandan altyapınızı 
hazır ve çalışır halde tutması gerekir. Cisco® 
KOBİ Çözümlerimiz, sizi bu sürekli sıkışıklığın 
bir adım önünde tutacak şekilde tasarlanmıştır. 
Sonuç: BT kaynakları serbest kalır. Böylece, 
daha yüksek değerli projelere odaklanabilirsiniz

İşletme ve BT hedeflerinizi yerine getirin

Cisco ve iş ortaklarımız, en öncelikli işletme 
ve BT sorunlarınızı daha uygun maliyetle 
çözmenize yardımcı olabilir.

İşletmenin büyümesi: Yeni gelir fırsatlarından 
yararlanmak ve işletmenizin büyümesini 
sağlamak için doğru çözümleri edinin. BT 
ekipleriniz Cisco sayesinde ağ bağlantısının ve 
hizmetlerin hızlı bir şekilde kurulup çalışır hale 
gelmesini sağlayabilir. Temel iş girişimlerini 
ve yeniliklerini desteklemek için gereksinim 
duyduğunuz esneklik, ölçeklenebilirlik ve 
basitliği kazanırsınız.

Müşteri deneyimleri: Teknoloji, 
müşterilerinizin beklentilerini değiştiriyor. Daha 
hızlı hizmet, bilgiye anında erişim ve daha iyi 
bir müşteri deneyimi istiyorlar. Çözümlerimiz; 
ürün ve hizmetlerinizi alan müşterilerinize, 
hastalarınıza veya vatandaşlarınıza yenilikçi ve 
çekici deneyimler sağlamanıza yardımcı olur.

İş gücü üretkenliği: Ağ erişimi, üretkenlik 
açısından kritik öneme sahiptir. Basitleştirilmiş 
mobil, sanal ve bulut çözümlerimiz ağ erişimi, 
sanal masaüstleri, işbirliği ve iletişimi her 
yerden, her zaman ve her cihazdan mümkün 
hale getirir. Üstelik bunlar sağlanırken, ağınız 
son derece güvenli ve kolay yönetilir olma 
özelliğini korur.

Verimlilik ve maliyet düşürme: Altyapınız 
büyümeye ayak uydurmadığında işletmeniz 
bundan zarar görebilir. Eskimiş ağlar, veri 
merkezleri, iletişim sistemleri veya uygulamalar, 
verimliliği azaltabilir ve güvenlik risklerini 
artırabilir. Çözümlerimiz, BT personelinize ek 
yük getirmeden altyapınızı daha verimli ve 
uygun maliyetli yapmanıza yardımcı olur.

Güvenlik ve uyumluluk: İşletmeniz, 
müşterileriniz, iş ortaklarınız ve çalışanlarınız 
için şirketinizin verilerini korumada ön 
saflardasınız. Geleneksel güvenlik önlemleri, 
günümüzün gelişmiş tehditlerini durdurmak 
için yeterli değil. Kuruluşunuzu gelişmiş 
kötü amaçlı yazılımlardan korumanıza ve 
ağınızı hedeflenmiş saldırılara karşı ağınızın 
güvenliğini sağlamanıza yardımcı oluruz. 
Cisco ve iş ortaklarımız, bir güvenlik 
değerlendirmesi gerçekleştirirken ve işletmeniz 
için doğru güvenlik tekliflerini seçerken sizinle 
çalışabilir.
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Güvenebileceğiniz iş ortakları

Çoğu işletme, BT uzmanlığı, personel 
sağlama ve destek için iş ortaklarının 
hizmetlerinden yararlanır. Bu yüzden, 
küresel iş ortağı ağımıza önemli 
yatırımlar yaptık.

İş ortaklarımız, BT işlemlerini 
seçmenizi, kurmanızı ve yönetmenizi 
kolaylaştırarak işinize odaklanmanıza 
yardımcı olur.

İş ortaklarımız, size özgü 
gereksinimlerinizi anlamak ve 
işletmeniz için doğru çözümler ve 
hizmetler seçmek üzere sizinle 
çalışabilir. BT operasyonlarınızı 
basitleştirmek ve kullanıcı taleplerini 
karşılayıp işletmenizi büyütmek üzere 
size daha fazla seçenek sağlamak 
için akıllı yönetilen hizmetler sunarlar. 
Ağınızı daha güvenli, verimli ve sağlam 
yapmak için sizinle çalışırken riski 
yönetmenize ve azaltmanıza yardımcı 
olabilirler.

Uygun maliyetli çözümler ve hizmetler
Cisco ve iş ortaklarımız altyapı, uygulama 
ve araçlarınızın seçimini, uygulanmasını ve 
yönetimini basitleştirebilir. Çözümlerimiz, BT 
kaynaklarınızın boşa çıkmasını sağlayacak 
operasyonel verimlilikler getirir. Kurum içinde, 
bulutta veya yönetilen servislerinizle ilgili 
gereksinimlerinizi karşılamak üzere esnek 
uygulama seçenekleri ve önemli bir Ar-Ge 
yatırımı tarafından desteklenir.

Ağ Altyapısı

Ağlar, kendilerine yönelik taleplerin artmaya 
devam etmesiyle her zamankinden daha 
karmaşık bir hâl aldı. İşletmelerin otomatik 
görevleri, basitleştirilmiş yönetimi ve 
esnek geçişleri destekleyen bir platforma 
ihtiyacı vardır. Cisco Dijital Ağ Mimarisi'nin 
parçası olan ağ altyapısı çözümlerimiz, 
BT'nin basitleşmesine ve ağ için açık 
ve programlanabilir bir yaklaşımla yeni iş 
fırsatlarının desteklenmesine yardımcı olur. 
Nesnelerin İnterneti (IoT) için destek içeren 
ödüllü ağ altyapımızla, ağ bağlantıları artık 
her zamankinden daha alakalı ve değerli hale 
gelmiştir.

• Anahtarlama: Cisco Catalyst® anahtarlama 
ve Cisco Unified AccessTM çözümleri, basit, 
akıllı ve son derece güvenli bir yakınlaştırılmış 
ağ platformu sağlar. Bu yaklaşım, daha 
fazla mobil kullanım olanağı veya yazılım 
tanımlı ağ (SDN) gibi yeni değişiklikler 
ortaya çıktıkça bakım ve büyütme için daha 
az çaba gerektiren, basitleştirilmiş bir ağ 
sağlar. Kablolu ve kablosuz bağlantıyı tek 
bir platformda birleştiren, ağınızda gelişmiş 
güvenlik sağlayın ve kendi cihazını getir 
(BYOD) trendini destekleyin.

• Yönlendirme ve WAN: Cisco Ağ 
Teknolojileri Intelligent WAN (IWAN), 
işletmenizin Multiprotocol Label Switching 
(MPLS), doğrudan İnternet veya hibrit WAN 
gibi herhangi bir aktarımda olağanüstü 
bir kullanıcı deneyimi sunmasına yardımcı 
olabilir. Cisco IWAN, kritik iş uygulamalarını 
verimli bir şekilde sunmak ve üretkenliği 
artırmak için uygulamaya duyarlı bir ağ sağlar. 
Önemli tasarruflar elde edebilir ve şube 
altyapı maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı 
olabilirsiniz.

• Kablosuz: Uygun maliyetli mobilite, 
kurum içinde ve bulut tarafından yönetilen, 
Mobility Express ve BYOD gibi çözümler, 
mobil cihazları ağınıza daha hızlı ve daha 
güvenli şekilde bağlamanıza yardımcı olur. 
Cisco Bağlı Mobil Deneyimler (CMX) ile 
müşterinizi daha iyi anlayabilir ve konuma 
dayalı hizmetleri kullanarak müşterilerinizle 
daha etkili şekilde etkileşimde bulunabilirsiniz. 
Organizasyonunuz, hızlı ve son derece 
güvenli mobil erişime daha az riskle 
ulaşmanın sağladığı tüm üretkenlik ve müşteri 
memnuniyetinin meyvesini toplayabilir.
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Müşteri Hikâyeleri

Çalışanları destekleme: Bir bulut barındırma ve kurtarma şirketinin, işgücünün Cisco mobilite çözümleriyle yenilik yapmasına nasıl yardımcı olduğunu 
öğrenin. Öğrenci öğrenimini geliştirme: Dile dayalı öğrenme yetersizlikleri bulunan öğrencilere hizmet veren bir ilkokulun, yüksek bant genişlikli 
öğrenme araçlarını, çoklu cihaz bağlantısını ve bulut tabanlı öğretme çözümlerini desteklemek için kablosuz ağı nasıl kurduğunu öğrenin.

İşbirliği Bulut işbirliği çözümleri:
Cisco WebEx, birlikte çalışmayı olması 
gerektiği yani sezgisel yapar. Kişiler, zahmetsiz 
bir şekilde bağlanır. Her cihazda deneyimlerin 
tutarlı olmasıyla, hiçbir ekip dışlanmış gibi 
hissetmez. İçerik serbest şekilde hareket eder 
ve iş akışı sorunsuz bir şekilde gerçekleşir. 
Ekipler bağlı kalır ve toplantı sona erdikten 
sonra işi ileriye taşır. Her zaman en iyi 
hallerinde olmaları için ihtiyaç duydukları aynı 
güvenlik ve performans düzeyinde.

İş yerine dayalı işbirliği çözümleri: Cisco 
Business Edition 4000, küçük işletmelerde 
200'e kadar telefon için temel IP telefonu 
üzerinden ses ve sesli posta olanakları sağlar. 
Bu arada, Cisco Business Edition 6000, 
1000 kullanıcıya kadar premium ses, video, 
mobilite, mesajlaşma ve iletişim durumu ve 
iletişim merkezi olanağı sağlar. Büyüyerek 
1000 kullanıcının üzerine çıkacağınızı veya 
kurum içinde daha büyük bir dağıtıma 
ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız Cisco 
Business Edition 7000 ürününü değerlendirin.

Müşteri ilişkileri: Cisco Unified Contact 
Centre Express, müşterilerle etkileşimde 
bulunmanıza ve müşterilerinizi tutmanıza 
yardımcı olan, son derece güvenli, çok kanallı 
bir müşteri iletişim çözümü sağlar.

İnsanlar birlikte çalışarak olağanüstü işler 
başarabilirler. Kullanıcıların her yerde, tüm 
cihazlardan etkileşimde bulunmasını ve yenilik 
yapmasını destekleyen, kullanımı ve dağıtımı 
kolay çözümlerle organizasyonunuzda işbirliğini 
iyileştirin. Esnek, doğru büyüklükteki, doğru 
fiyatlı işbirliği çözümlerimiz ekip çalışmasının 
iyileştirilmesine, işgücünün daha mobil 
olmasına , maliyetlerin azaltılmasına, karar alma 
sürecinin hızlandırılmasına ve müşteri ilişkilerinin 
geliştirilmesine yardımcı olur.

IP telefonları ve işbirliği uç noktaları: 
Olağanüstü IP telefonları ve işbirliği uç 
noktalarından oluşan geniş portföyümüz; 
masaüstü telefonları, mobil uygulamaları, 
video konferans sistemlerini ve dijital tahtaları 
karışık kullanıp gereksinimlerinize tam olarak 
uyacak şekilde eşleştirebilmenizi sağlar. 
Çalışanlarınız, bireysel olarak veya ekipler 
halinde istedikleri yerden çalışabilir ve her yeri 
bir işbirliği çalışma alanına dönüştürebilir.

Veri Merkezi

Dijital dönüşüm yolculuklarınızda yol göstermek 
için veri merkezlerinizi ve eski BT altyapılarınızı, 
uygulama performansını en üst düzeye çıkaran, 
riski azaltan ve operasyonel çevikliği arttıran bir 
hibrit BT çözümüyle modern hale getirin. Cisco, 
organizasyonlara, geleneksel ve bulut temelli 
uygulamaları, yerinde sistemlere, yönetilen 
ve genel bulutlara kurulabilecek tümleşik ve 
hiper birleştirilmiş altyapı çözümlerini kullanarak 
çalıştırma seçimini ve esnekliğini sunar. Bu 
mimari yaklaşım, analiz araçlarını, sadeliği, 
otomasyonu ve korumayı (ASAP), sektör 
lideri veri merkezi ağ ortamı, güvenlik, 
yakınlaştırılmış altyapılar ve yazılım tanımlı 
çözümler ile oluşturulmuş bir karma bulutta 
tutarlı bir politikayla harfiyen uyarak bağlar.

Veri merkezi ağ ortamı: Mobil kullanıcılar, 
sanallaştırılmış sunucular, uygulamalar ve 
bulutların veri merkezinize getirmiş olduğu 
yeni talepleri karşılayın. Cisco veri merkezi 

anahtarları, iyileştirilmiş operasyonel verimlilik 
ve esneklik sağlayan bir yapı mimarisi 
kullanır. Bu size tüm kaynaklarda daha fazla 
performans, görünürlük ve yenilik ile büyüme 
için destek sağlar.

Tümleşik bilgi işlem: Fiziksel, sanal ve bulut 
bilişim gereksinimlerinizi desteklemek için veri 
merkezi operasyonlarınızı basitleştirin ve bir 
platform oluşturun. Cisco Unified Computing 
SystemTM (Cisco UCS®) sunucular, 
veri merkezi yönetimini iyileştirmenize, 
operasyonel hızı artırmanıza ve TCO'yu 
azaltmanıza yardımcı olur.

Entegre altyapı: Cisco; Gartner ve IDC 
tarafından entegre sistem pazar segmentinin 
önde gelen firmalarından biri olarak 
tanınmaktadır. Veri merkezinizi Cisco UCS 
Entegre Altyapısı ile geliştirerek uygulamaları 
daha hızlı uygulayın ve ölçeklendirin, geliri 
artırın, TCO'yu düşürün ve riski azaltın.
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Müşteri Hikâyeleri

Temsili çalışma alanları oluşturma: 
Dijital dönüşüm hem verimliliği artırır 
hem de çalışanların ve müşterilerin 
deneyimini iyileştirir.

Avantaj oluşturma: Pazarlama şirketi, 
Cisco Webex Teams ile ekiplerini, 
müşterilerini ve en iyi fikirlerini tek bir 
yerde bir araya getiriyor.

Daha etkili iletişim ve ekip çalışması 
sağlama: Teknoloji şirketi, Cisco 
işbirliğiyle yeniliği destekliyor ve 
maliyetleri düşürüyor.

Veri merkezi güvenliği: Veri merkeziniz, 
işinizin başarısı için kritik öneme sahiptir. Veri 
merkezinizi korurken çevikliği veya performansı 
kısıtlamayan, uzmanlaşmış, sınıfının en iyisi 
güvenlik çözümünü kullanın. Cisco Güvenli 
Veri Merkezi çözümü, günümüzün gelişmiş 
saldırılarına karşı savunma yapmanız için 
entegre koruma ve dinamik, akıllı kontrol sunar.

Güvenlik

Müşterileriniz ve işinizle ilgili verilerin siber 
güvenlik tehditlerine karşı korunması için 
işletmenizin sağlam güvenlik çözümlerine 
ihtiyacı vardır. Şu ana kadar, güvenlik alanında 
lider olan şirketler şu iki yaklaşımdan birini 
benimsemiştir: daha zayıf ancak yönetilebilir 
tümleşik güvenlik çözümlerini gönülsüzce 
kabul etme veya birbirine uymayan ya da 
birlikte çalışmayan daha güçlü, ayrı çözümler 
uygulama. Bu yaklaşımlar, saldırganların 
istismar edebilecekleri boşluklar, yönetim 
sorunları ve yetersizlikler oluşturur. Buna 
ek olarak, belirli bir noktaya yönelik çözüm 
özellikleri genellikle çakışır ve gereksiz güvenlik 
işlevleri için ek maliyetler getirir.

KOBİ organizasyonlarının etkili ve basit 
güvenliğe ihtiyacı vardır. Cisco, bu tarz 
işletmelerin ağdan buluta kadar her yerden 
ve her cihazda erişebilecekleri güvenlik 
çözümleri tasarlar. Özel olarak hazırlanmış ve 
sorunsuz entegrasyon için tasarlanmış türünün 
en iyisi bir portföy sağlayarak güvenliği daha az 
karmaşık hale getiririz.

Güvenlik duvarı güvenliği: Yeni tehditlerden 
önde olun ve toplu güvenlik bilgisi kazanın. 
Cisco Firepower yeni nesil güvenlik 
duvarları, bilinen ve bilinmeyen tehditler için 
üstün tehdit önleme ve azaltma özelliğiyle 
entegre, tek kutulu bir çözüm sağlar.

E-posta ve web güvenliği: Cisco E-posta 
Güvenliği ve Cisco Web Güvenliği çözümleri, 
sektör lideri, gerçek zamanlı tehdit savunması 
sunar. Organizasyonunuzu web ve e-posta 
yoluyla aktarılan tehditlere karşı koruyun 
ve ağınızın hedeflenmiş saldırılara karşı 
güvenceye alınmasına yardımcı olun.

Bulut güvenliği: Cisco bulut güvenliği 
etkili, güçlü bir güvenlik ve kontrol sağlar. 
Böylece güvenli bir şekilde bulut kullanımına 
geçebilirsiniz. Kullanıcılarınız, verileriniz 
ve satın aldığınız veya kendi geliştirdiğiniz 
uygulamalar için görünürlük ve her yerden 
koruma imkanını kazanın. Ayrıca Cisco'nun 
bulut tarafından yönetilen güvenliğiyle, kolayca 
kullanabileceğiniz politika uygulama ve tehdit 
algılama zekasını edinirsiniz.

Gelişmiş kötü amaçlı yazılım koruması: 
Cisco Gelişmiş Kötü Amaçlı Yazılım 
Koruması (AMP), önleme, sürekli izleme ve 
yanıt yeteneklerini günümüzün en gelişmiş 
ağ, web, e-posta ve uç nokta saldırılarına 
karşı savunma yapmak ve hızlı bir şekilde 
yanıt vermek için bir güvenlik teknolojisinde 
birleştirir.

Veri merkezi güvenliği: Güvenli Veri 
Merkezi Çözümümüz, işletmenize dinamik ve 
duyarlı, ölçeklenebilir koruma, uyarlanabilirlik ve 
esneklik sağlar. Veri merkezi yapınıza entegre 
edilmiş hızlı sağlama, daha fazla performans 
ve güvenlik bilgisi olanaklarını elde edersiniz.

Güvenli mobilite: Cisco AnyConnect® 
Secure Mobility, sadece olağanüstü VPN 
hizmetleri sunmakla kalmaz aynı zamanda 
bağlama duyarlı, kapsamlı ve önleyici güvenlik 
politikası uygulaması da sağlar. Ağ içinde veya 
dışında sorunsuz uç nokta koruması için Cisco 
Umbrella Roaming ürününü ekleyin.
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Önde olma

Pazar trendlerinin önünde olma, 
işletmenizin başarısı açısından hayati 
önem taşır.

BT ekibiniz bu en popüler trendlere nasıl 
yaklaşıyor?

Bulut: Bulutlar esnek, isteğe bağlı BT 
hizmeti sunmayı sağlar. Varlıklarınızı 
buluta taşımanız, kullanıcı taleplerini 
karşılamak ve işletmenizi büyütmek için 
size daha fazla seçenek sağlayabilir. 
Cisco ve iş ortakları, genel, özel veya 
karma bulutlarla işletmenizi geliştirmenize 
yardımcı olabilir. Seçim sizindir.

Riski azaltma: BT ekiplerinizin uyumluluk 
gereksinimlerini karşılaması ve yeni 
teknolojileri uygulaması; bunları yaparken 
de altyapının son derece güvenli olmaya 
devam etmesini sağlaması gerekir. 
İhtiyacınız olan BT güvenliği, dayanıklılık 
ve yatırım korumasını biz sağlarız. İş 
ortaklarımız ağınızı korumak, verilerinizin 
güvenliği sağlamak ve işletmenizin 
risklerini azaltmak için gereken doğru 
ürünleri seçmenize yardımcı olabilir.

Mobilite: Her zaman, her yerden 
birden çok cihaz ve BYOD'den oluşan 
günümüzün mobil dünyası ile ilgilenin.

Esnek çalışma ortamları oluşturun. 
İhtiyacınız olan bilgilere anında erişin ve 
farklı bölümler, konumlar ve saat dilimleri 
arasındaki üretkenliği artırın.

Verilerinizin, cihazlarınızın ve altyapınızın 
güvenliğini sağlamanın yanı sıra 
işletmenizin ilerlemeye devam etmesine 
yardımcı olabiliriz.

Müşteri Hikâyeleri

Güvenlik etkinliği ve maliyet tasarruflarını 
artırma: SCHEELS'in 26 perakende 
mağazasını daha düşük maliyetle nasıl 
daha iyi koruduğunu öğrenin.

Ölçeklenebilir, güvenli bir veri merkezi 
oluşturma:
Hızla büyüyen Beachbody, veri merkezini 
korumak ve geleceğe hazırlamak için 
Cisco'nun yeni nesil Güvenlik Duvarı 
ürününü kullanıyor.

Cisco ve Cisco Logosu, Cisco ve/
veya bağlı kuruluşlarının ABD ve diğer 
ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli 
ticari markalarıdır. Cisco ticari markalarının 
bir listesini görüntülemek için şu URL'ye 
gidin: www.cisco.com/go/trademarks. 
Adı geçen üçüncü taraf ticari markalar, 
ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. İş ortağı 
kelimesini kullanmak Cisco ve başka 
herhangi bir şirket arasında bir iş ortaklığı 
olduğu anlamına gelmez. (1110R)
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Güvenli erişim: Cisco Identity Services 
Engine (ISE), ağlardan, kullanıcılardan ve 
cihazlardan gerçek zamanlı bağlam bilgileri 
toplayan kimlik ve erişim denetimi sunar. Artık 
kablolu ve kablosuz ağlarınızda bilgiye dayalı, 
yüksek güvenlikli erişim politikaları uygulamak 
için proaktif ağ yönetimi kararları alabilirsiniz.

Güvenlik bilgisi: Tehdit algılama zekası 
uzmanlığı, bilinen ve yeni tehditleri analiz eder 
ve bunlara karşı koruma sağlar. Talos, Cisco 
ve sağlam açık kaynak topluluğumuzdan alınan 
eşsiz telemetri verilerini analiz eden gelişmiş 
sistemler ve gelişmiş bir altyapı kullanarak 
Cisco güvenlik çözümleri için tehdit algılama 
zekası geliştirir.

Müşteri Hikâyeleri

Daha akıllı operasyonlar oluşturma: 
Indiana merkezli teknoloji şirketi, otopark 
operasyonlarını daha etkili bir şekilde yönetmek 
için Cisco UCS teknolojisini kullanıyor.

Operasyonel verimliliği iyileştirme: San 
Joaquin County, genişleyen toplum yönetimini 
desteklemek için Cisco'nun özel bulutunu 
alıyor.

Teknik Destek Servisleri

Cisco teknik servisleri, temel garanti 
kapsamının çok ötesinde, ağınızı ve işletmenizi 
geliştirmek ve büyütmek için ihtiyacınız olan 
uzmanlığı ve kapsamlı kaynakları size sağlar. 
Ödüllü donanım ve yazılım desteğimiz, iş 
sürekliliğini korur, operasyonel verimliliği 
iyileştirir ve BT çevikliğini artırır.

Smart Net Tam Gözetim (SNTC), 7x24 hızlı 
uzman teknik desteğimiz ve Cisco Teknik 
Yardım Merkezi'nin (TAC) sağladığı esnek 
donanım kapsamıyla kapalı kalma süresini 
kısaltabilirsiniz. Bu proaktif destek, iki saat 
kadar kısa bir sürede donanım değişimi 
sağlayarak işinize odaklanmanıza olanak 
tanıyabilir. Destek iş akışlarınızın daha verimli 
hale gelmesine yardımcı olmak için kurulu 
sistem, sözleşmeler ve güvenlik uyarılarınızla 
ilgili güncel, işlemeye uygun bilgiler sağlayan 
entegre, akıllı özellikler de sunar.

Yazılım Destek Hizmetleri (SWSS):
En yeni özellikler, işlevler ve güvenlik 
güncellemeleriyle yazılımlarınızın güncelliğini 
koruyarak Cisco yazılımınızın performansını en 
üst düzeye çıkarmanıza ve güvenlik risklerinizi 
azaltmanıza yardımcı olur. Bu hizmetler yazılım 
sorunlarını hızlı bir şekilde çözmenize yardımcı 
olur ve yatırımlarınızı korumak için Cisco 
ONE ve Cisco İşbirliği yazılımlarının bakımını, 
küçük güncellemelerini ve ana uygulama 
yükseltmelerini içerir.

İşletmeniz için neden Cisco'yu 
seçmelisiniz?

Cisco olarak, ağın işletmenizin başarısında 
kilit bir rol oynadığını düşünüyoruz. 30 yıldan 
uzun süredir ağ alanında öncülük ediyoruz. 
Gereksinimlerinizi karşılamak için uygun 

maliyetli, güvenilir ve güvenli bir altyapı 
sunuyoruz. KOBİ Çözümlerimiz basittir 
ve kolayca uygulanabilir, yönetilebilir ve 
ölçeklendirilebilir.

Çözümlerimiz, güvenilir ve son derece 
becerikli bir global iş ortağı ağı tarafından 
desteklenmektedir. İş ortaklarımızla birlikte, 
müşteri deneyiminizi iyileştirmek, yenilikleri 
hızlandırmak, verimliliği en üst düzeye 
ulaştırmak ve riski en aza indirmek için 
ihtiyacınız olan görünürlüğü ve bilgileri size 
sağlıyoruz. Cisco ile huzura kavuşur ve 
işletmenizi sizin istediğiniz şekilde destekleyen 
sınıfının en iyisi TCO ile yatırım koruması elde 
edersiniz.

5 © 2017 Cisco ve/veya bağlı kuruluşları. Tüm hakları saklıdır. Bu belge Kamuya Açık Cisco Bilgileri içerir.

http://www.cisco.com/web/midsize/market_trends.html
http://www.cisco.com/web/midsize/market_trends.html#cloud1
http://www.cisco.com/web/midsize/market_trends.html#risk
http://www.cisco.com/web/midsize/market_trends.html#mobility
http://www.cisco.com/go/trademarks
http://www.cisco.com/c/en/us/products/security/identity-services-engine/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/security/identity-services-engine/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/security/talos.html
http://www.cisco.com/c/en/us/services/support/smart-net-total-care.html
http://www.cisco.com/c/en/us/services/support/software-support-service-swss.html
http://www.cisco.com/c/en_uk/solutions/midsize/overview.html

