5 otázek, které vám
pomohou vybrat si mezi
síťovým zpracováním
v cloudu a lokálně

Průvodce, který vám pomůže rozhodnout, co je pro vaši organizaci nejlepší
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Kde budou vaše
aplikace fungovat?
Pokud vám není příjemně, že byste měli na příštích
3 až 5 let přesunout aplikace do cloudu, nebo to
není možné z důvodu omezení daných pravidly pro
zabezpečení nebo ochranu soukromí, může být pro
vás vhodnou cestou lokální řešení.
Na druhou stranu, pokud chcete zjednodušit
a centralizovat celkovou správu sítě, jste připraveni
přesunout aplikace do cloudu nebo pokud jste už
spustili nějaké cloudové služby, mohlo by pro vás
být nejlepší cloudové řešení Cisco® Meraki®.

Jen abyste věděli

Hybridní přístup dokáže nabídnout to nejlepší z obou řešení.
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Máte ve většině lokalit
lokální podporu IT
nebo se snažíte rozšířit
působnost pracovníků?
Lokální – Pokud se personál vašeho IT oddělení skládá
z technických odborníků, kteří chtějí vysoce přizpůsobitelnou
síť, zvažte lokální řešení.
Správa z cloudu – Pokud je vaše IT oddělení malé nebo
nestíhá a hledáte způsoby, jak zjednodušit nasazování, zvažte
přístup se správou z cloudu.
Hybridní přístup – Pokud máte v IT oddělení odborníky, kteří
potřebují spravovat pobočky na dálku, možná dáte přednost
hybridnímu modelu, abyste měli podrobnou kontrolu nad
provozem v centrále a zároveň si udrželi přehled a kontrolu
nad pobočkami spravovanými z cloudu.

Málo známá fakta

Společnost Penn Mutual nasadila lokální architekturu Cisco
ve firemní centrále a cloudové síťové řešení Cisco Meraki
v pobočkách, což v důsledku snížilo provozní náklady o 40 %.1
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Jak nakupovat IT
řešení?
Pokud dáváte přednost stanovení rozpočtu nezávisle pro
každý projekt v modelu investičních výdajů, zvolte lokální
nasazení.
Pokud chcete raději platit za licence a služby průběžně
v modelu obnovování prostřednictvím předplatného nebo
provozních výdajů, je pro vás nejlepší cloudové řešení.
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Jak podporujete mobilní
zařízení?
Lokální sítě mohou být skvělé, když potřebujete pokročilé
funkce, zatímco sítě spravované z cloudu nabízejí rychlé
nastavení a přehled.
Lokální

Správa z cloudu

• Inteligentní ukládání do

• Instalace na klíč

mezipaměti

• Přehled o celé síti

• Optimalizační techniky

• Jednoduchá správa

• Přizpůsobitelná nasazení

„Správa řešení Cisco Meraki je tak snadná, že nepotřebujete
podrobné technické školení. Stačila dvouhodinová instruktáž.
Konfigurovat zařízení je skoro tak jednoduché jako stavět z lega.“
– Uwe Fabian, ředitel IT, SternPartner GmbH & Co. KG.
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Co je pro vás nejdůležitější?
Lokální

Správa z cloudu

• Pokročilé funkce

• Snadné použití

• Dynamické zavádění služeb

• Bezpečnost a spolehlivost

• Podrobný přehled s analýzou
v reálném čase

• Kompletní přehled o síti
v hotovém řešení

Jste připraveni na mobilní věk s inteligentními sítěmi Cisco?

Ať už se rozhodnete pro cloudovou, lokální nebo hybridní cestu, se společností
Cisco můžete vybudovat síťové řešení, které je ideální pro vaši aplikační strategii,
schopnosti pracovníků IT oddělení a požadavky vašeho podniku.
Další informace

Další zdroje
5 způsobů, jak zjednodušit
provoz a ušetřit peníze

Podívejte se, jak může být vaše
síť zdrojem inovací.

1. Prashanth Shenoy, „Cloud-Managed IT: The Demystification of Cisco Meraki“, Blogy Cisco, 9. února 2015.
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