Zvítězte
s mobilitou
Mobilita poskytuje základ pro
transformaci digitálního podniku.

Úvod
Vzhledem k rychlé digitalizaci moderního života musejí
organizace přejít na digitální podnikání, nebo riskovat, že
zůstanou pozadu. A mobilita je první důležitý krok k tomu,
stát se digitální společností.
Do roku 2020 se hlavní zařízení pro práci výrazně změní.
Očekává se, že stolní počítače zmizí a nahradí je mobilní
technologie. Je důležité se na to nyní připravit, aby se
z toho později nestal problém.

Důležitost mobility nelze přecenit. V průzkumu Cisco
Enterprise Mobility Landscape Survey, který proběhl
v roce 2015, se 69 % respondentů shodlo, že v příštím
desetiletí bude mít mobilita stejný dopad, jako měla
celosvětová webová síť v uplynulých 20 letech.
% rozhodně souhlasí

69 %

V příštích 10 letech bude mít mobilita
na naši organizaci stejný dopad, jako
měla celosvětová webová síť v posledních
20 letech.

62 %

Naše IT oddělení je schopno poskytovat
služby mobility, které potřebujeme,
abychom byli úspěšní.

50 %

Naše obchodní oddělení je schopno
přesně kvantifikovat úspěch a návratnost
investic do projektů souvisejících s mobilitou.

36 %

Kdybych měl na výběr, raději bych
nechával zajišťovat služby mobility
bez zásahu IT oddělení.
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Zdroj: Průzkum Cisco Enterprise Mobility Landscape Survey, 2015

Mobilita nabízí nové příležitosti ke zlepšování zkušeností
vašich pracovníků a zákazníků. Společně s cloudem,
analytickými nástroji a sociálními technologiemi poskytuje
mobilita základ pro transformaci na digitální podnik.
Pomáhá vám lépe porozumět vašemu trhu a zapojit se do
něj a umožňuje nové, flexibilnější způsoby práce, které
odpovídají demografii a potřebám dnešních podniků.
Když nejsou zaměstnanci vázání na své pracovní
místo, mohou produktivně pracovat i mimo pracoviště,
být v kontaktu se vzdálenými zákazníky a na dálku
spolupracovat s kolegy.
Vítězství s mobilitou může zlepšit výkonnost, provozní
efektivitu, výnosy a pružnost. Na cestě od vytvoření vize
mobility po její úspěšnou implementaci ale číhá řada
možných úskalí.
Na dalších stránkách najdete obchodní případ popisující,
jak vytěžit z mobility co nejvíce, a informace o pěti
hlavních pilířích úspěšné strategie mobility společnosti
Cisco.

Přenosná zařízení jako smartphony
a tablety v roce 2014 celosvětově
generovaly 10 % IP provozu a v roce
2019 to bude 42 % IP provozu.

– „Prognóza VNI celosvětového IP provozu“, 2014–2019.

Obchodní případ
pro mobilitu
Pokud je vytvořen správný základ sítě a zabezpečení, může mobilita zjistit celou
škálu obchodních přínosů.
Zlepšuje zkušenosti pracovníků ve vaší organizaci a způsob, jakým komunikujete
se zákazníky, a umožňuje vám nabízet zákazníkům skvělé zkušenosti.

Poskytněte zaměstnancům
výjimečné zkušenosti

Zlepšete produktivitu,
spolupráci a inovace

Zabezpečte a zefektivněte své
činnosti

Je důležité, aby byla mobilita pro uživatele a IT oddělení
jednoduchá a bezproblémová. Kdykoli a na jakémkoli
zařízení by mělo být k dispozici zabezpečené, robustní
a snadno spravovatelné pracovní prostředí.

Pokud budou vaši lidé moci pracovat tak, jak chtějí, budou
více angažovaní a produktivní, což zvýší produktivitu
podniku.

Od vedoucích pracovníků, kteří mají na starosti
zabezpečení, se očekává, že zajistí podmínky pro inovace
a zároveň omezí riziko. Dobrá implementace strategie
řízení a vynucování bezpečnostních pravidel dokáže
odstranit překážky pro inovativní nasazení mobility.

To zahrnuje schopnost přizpůsobovat se tak, aby bylo
možno poskytovat nové inovativní mobilní aplikace
i stávající nástroje pro spolupráci, virtuální klienty
a webové aplikace na mobilních zařízeních.
Zaměstnanci budou mít lepší zkušenosti, pokud jim
nabídnete možnost výběru, jak budou pracovat a jaká
firemní nebo svá vlastní zařízení budou používat.
Vynikající zkušenosti s mobilitou znamenají spokojenější
zaměstnance, spokojenější zákazníky a následně pak
větší konkurenceschopnost podniku.

45 %

Více než 45 % profesionálů z generace
X a generace Y chce mít svobodu
pracovat a bavit se kdekoli, kdykoli,
bez jakýchkoli omezení – a nikoli být
každý pracovní den od 9 do 17 hodin
v kanceláři.

– Zpráva „Cisco Connected World Technology Report“, 2014, část
Future of Work.

Schopnost pracovat pomocí libovolné aplikace
a libovolného zařízení zaměstnancům rovněž pomůže více
spolupracovat způsobem, který jim vyhovuje. To znamená
přijímání konferenčních hovorů na cestách, přecházení
z počítače na mobil – spolupráci a sdílení nápadů, ať jsou
lidé kdekoli.
Lepší mobilita znamená, že mohou zaměstnanci lépe
spolupracovat, i když zrovna nejsou spolu, a vytvářet
inovace, které jsou nezbytně nutné pro budoucnost
vašeho podnikání.

59 %

59 % pracovníků, kteří
rozhodují v oblasti IT
a obchodu, se domnívá, že
hlavním přínosem mobility je
produktivita zaměstnanců.

– Průzkum „Cisco Enterprise Mobility Landscape Survey“,
2015.

Pokud vaše řešení mobility zjednodušuje zabezpečení,
může rovněž ulehčit situaci IT oddělení a snížit náklady.
Centralizace a sjednocení přístupu k síti vám pomůže
zajistit konzistentní zásady přístupu pro zaměstnance
i hosty.
Velmi důležité je mít dobrý přehled, takže zajistěte,
abyste mohli sledovat připojené uživatele a zařízení a aby
měl každý takovou úroveň přístupu, kterou skutečně
potřebuje.

Vedoucí pracovníci v oblasti IT
a obchodu označují zabezpečení/
riziko a rozpočet/zdroje za dvě největší
překážky pro úspěšné nasazení
mobility.

– Průzkum „Cisco Enterprise Mobility Landscape Survey“,
2015.

Vynikající zkušenosti
s mobilitou znamenají
spokojenější zaměstnance,
spokojenější zákazníky
a následně pak větší
konkurenceschopnost
podniku.

Inovujte zkušenosti svých
zákazníků

Zvyšte efektivitu svých
činností

Zjistěte, kteří zákazníci jsou ve vašem areálu nebo
v budově, spojte se s nimi a navažte kontakt. Pokud vám
řešení mobility umožní zjišťovat a lokalizovat smartphony
a tablety zákazníků, můžete poskytovat lepší a inovativní
zkušenosti a služby. Pomocí analýzy polohy a sítě Wi-Fi
porozumíte chování zákazníků a tokům dat, abyste mohli
poskytovat služby, které vaši zákazníci potřebují, tam, kde
je potřebují.

Optimalizujte zdroje tak, aby vše fungovalo lépe díky
poznatkům z analýzy dat ze služeb založených na
poloze.

Maloobchodní prodejny mohou lépe
přidělovat pracovníky tam, kde se tvoří fronty,
a poskytovat nakupujícím reklamní nabídky
v reálném čase na základě jejich nákupních
preferencí a fyzického umístění.
Muzea mohou návštěvníkům nabízet informace
o exponátech, okolo kterých procházejí.
Letiště mohou používat údaje o poloze mobilů
k okamžitému nalezení cestujících, kteří se
nedostavili ke svému letu, což minimalizuje
zpoždění.
Stadiony mohou využívat Wi-Fi k zaměření
lidí v publiku a jejich propojení se zábavními
činnostmi a aktivitami pro veřejnost.

Hotely mohou okamžitě ověřit, zda je pokoj
volný, a poslat nejbližšího člena personálu,
aby ho uklidil.
Nemocnice mohou omezit počet
zmeškaných vyšetření tím, že pacientům
pomohou najít cestu pomocí aplikace ve
smartphonu nebo použijí údaje o poloze
a vyšlou k pacientovi nejbližšího dostupného
lékaře nebo sestru, aby ho doprovodili.
Správci kancelářských budov mohou
sledovat a měřit využití zasedacích místností,
pracovních prostor a poboček, aby
optimalizovali provoz a ušetřili náklady.

5 kroků k úspěchu
mobility
Jakmile určíte obchodní přínosy, je načase učinit další krok. Rozvoj mobility
v komerční i soukromé sféře znamená, že pokud organizace neučiní potřebné
kroky, riskují zaostávání.
Ale úspěch mobility nezávisí jen na mobilních zařízeních. Jde o zabezpečené
poskytování aplikací a nástrojů, které zaměstnanci, hosté a zákazníci potřebují,
a zajištění skvělých uživatelských zkušeností. A je potřeba to dělat efektivně
a za rozumnou cenu. K tomu je nutný pevný základ infrastruktury, na kterém
lze řešení vybudovat, a pokud některé z prvků nyní zanedbáte, bude to
později znamenat problémy.
Pět pilířů mobility společnosti Cisco vám pomůže vyrovnat se se všemi
klíčovými výzvami v oblasti mobilních síti, kterým podniky v současnosti čelí.

1. Zpřístupnění zkušeností
Cisco Connected Mobile Experiences (CMX)
je chytré Wi-Fi řešení, které využívá bezdrátovou
infrastrukturu Cisco ke zjišťování a lokalizaci mobilních
zařízení zákazníků, jako jsou tablety a smartphony. Pak
můžete zákazníkům přímo zasílat cílený, individuálně
přizpůsobený obsah a nabídky a hledat nové způsoby, jak
se s nimi spojit a pomoci jim.
Informace, které získáte z analýz, vám pomohou
porozumět chování zákazníků a využít jej a zlepšit
zkušenosti zákazníků tak, aby se zvýšila jejich loajalita.
Také můžete získat nové příjmy z reklamy třetích stran
v mobilních aplikacích.

2. Udržování vysokého výkonu
Wi-Fi
Zvýšení počtu mobilních uživatelů a zařízení s ještě
větším využíváním mobilních aplikací, včetně aplikací
náročných na objem přenášených dat, jako je video
a VoIP (Voice over IP), může představovat pro starší Wi-Fi
sítě velkou zátěž.
Společnost Cisco ovšem nabízí nejnovější řešení
gigabitové Wi-Fi sítě (802.11ac), které poskytuje až
třikrát vyšší rychlost než sítě předchozího standardu
802.11n. Také více šeří baterie mobilních zařízení.
Jedinečná inovace High Density Experience (HDX)
od společnosti Cisco navíc uživatelům zajistí vynikající
zkušenosti s mobilitou.

3. Snížení bezpečnostních rizik
Více firemních a zaměstnaneckých mobilních zařízení
znamená větší bezpečnostní riziko. Kriticky důležitými
faktory je silné řízení a vynucování zásad pro přístup k síti,
zařízení, aplikace a obsah.
Modul Cisco Identity Services Engine (ISE) vám
nabídne jednoduchý a optimalizovaný způsob, jak
zajišťovat informace o stavu a zásady pro uživatele
v pevných, bezdrátových a VPN sítích, včetně přístupu
hostů.
To vám poskytne úplnou a výjimečně robustní kontrolu
pro poskytování, omezování a dočasné zastavování
přístupu k síti v souladu s příslušnými firemním pravidly
společnosti nebo předpisy a požadavky pro dodržování
bezpečnostních pravidel.
Při současné integraci se systémy Mobile Device
Management (MDM) zajistí ISE bezproblémové
připojování nových uživatelů a poskytne větší kontrolu nad
zařízeními, která do sítě přicházejí, a tím, co mohou dělat.

To je velmi důležité, když zaměstnanci připojují své osobní
smartphony a tablety.
Integrace ISM a MDM vám umožní získat přehled
o tom, jak dobře zabezpečená jsou tato zařízení, která
se snadno ztrácejí, například zda je nakonfigurováno
zabezpečení kódem PIN nebo šifrování dat.
Tyto informace znamenají, že můžete uplatňovat správné
zásady přístupu k síti a maximalizovat zabezpečení i při
používání koncepce BYOD (využívání vlastních zařízení
zaměstnanců).
Cisco AnyConnect poskytuje zabezpečený přístup k síti
VPN z jakéhokoli zařízení, a to kdekoli.
Cisco TrustSec nabízí robustní vrstvu zabezpečení, která
je integrována v přepínačích a směrovačích a poskytuje
dodatečnou ochranu pro vaše systémy, cenná data
a celou firmu.

4. Zvýšení výkonu
infrastruktury
Kvůli zvyšování provozu v bezdrátových sítích mohou
vzniknout úzká místa omezující výkon, která jsou
způsobena omezeními stávajících kabelových infrastruktur
s maximální propustností přibližně 1 gigabit.
Jedinečná multigigabitová technologie společnosti
Cisco může výrazně zvýšit propustnost stávajících
kabelových infrastruktur a nabídnout značné úspory
nákladů a ochranu investic.
Platforma Cisco Unified Access umožňuje konverzi
pevných a bezdrátových sítí do jediné integrované
platformy. Nemusíte spravovat přepínač a řadič
bezdrátové sítě odděleně, protože jsou spojeny do
jednoho prvku, což správu výrazně zjednodušuje
a usnadňuje.

5. Zlepšení zkušeností
mobilních uživatelů v pobočce
Více mobilních zaměstnanců, hostů a návštěvníků
znamená spoustu nového provozu ve vaší síti – v ústředí
i v pobočkách, v rámci MPLS (Multi-Protocol Label
Switching) nebo přímo v cloudu.

Přínosy řešení Cisco Intelligent WAN (IWAN):

Také to znamená spoustu nových typů provozu, které
vyžadují různé úrovně služeb a péče – ať už jde o video
s velkým objemem dat, hlas, web, cloud nebo dokonce
obsah nesouvisející s prací.

•	Podrobná kontrola od pobočky po cloud umožňuje
konzistentní správu

Řešení Intelligent Wide Area Network (IWAN)
společnosti Cisco dynamicky směruje přenos dat podle
používané aplikace a stavu koncového bodu a sítě, takže
vaši zaměstnanci budou mít s provozem sítě ty nejlepší
možné zkušenosti.
Svou síť WAN můžete využít na maximum, což znamená
i lepší návratnost investic (ROI). Vyšší provoz z využívání
cloudu, služeb pro hosty a videa lze vyvážit tak, aby se
minimalizovalo zahlcení sítě a vaše organizace mohla
dostát dnešním neustále rostoucím nárokům z poboček
na šířku přenosového pásma.

•	Jedna platforma pro integraci, která výrazně
zjednodušuje IT činnosti

•	Osvědčené zabezpečení k ochraně všech koncových
bodů v pobočkách před hrozbami
•	Dynamické rozhodování v reálném čase
prostřednictvím kontextově orientovaného směrování
zajišťuje ty nejlepší zkušenosti
•	Výrazně nižší náklady na realizaci řešení, které se vrátí
během pouhých několika měsíců

Případové studie
Podívejte se, jak jiné organizace úspěšně realizovaly své plány
mobility díky řešení Cisco Mobility.
ONS Norway

Brunel University, Londýn

Mondi Group International

Offshore Northern Seas (ONS) je jednou z klíčových
mezinárodních výstav a konferencí ropného
a plynárenského průmyslu a koná se každé dva roky.
ONS zabírá plochu přibližně 40 000 metrů čtverečních
v mnoha budovách v celém areálu Stavanger Forum,
takže pořadatelé chtěli zavést navigační mapy pro
účastníky. Vzhledem k tomu, že pokrytí GPS v budovách
není pro účely určení polohy dostatečně přesné, nasadili
řešení Cisco Connected Mobile Experiences (CMX) pro
získávání a analýzu dat o poloze v reálném čase.

Londýnská Brunel University klade důraz na strojírenství,
vědu a techniku. Jejím cílem je zajistit uživatelům v areálu
jednotné zkušenosti, včetně přístupu k bezdrátovým
sítím. Tisíce uživatelů připojují k síti svá vlastní zařízení,
takže univerzita musí zajišťovat zabezpečení a udržovat
si přehled o způsobech využívání sítě Wi-Fi, aby se
předešlo vzniku úzkých míst v poskytování služeb.

Mondi Group International exceluje v papírnickém
a obalovém průmyslu. Společnost působí ve 30 zemích
a zaměřuje se na růst na nově vznikajících trzích.
K tomu je nutný skutečně svižný obchodní model. Firma
vybudovala novou centrálu ve Vídni a bylo potřeba, aby
její infrastruktura a pracovní modely povzbuzující mobilní
práci a spolupráci rychle integrovaly nově získané podniky
s různými typy starších infrastruktur. Skupina Mondi
rovněž chtěla standardizovat architekturu zabezpečení
v celé síti WAN a začlenit všechny závody a kanceláře po
celém světě do jednoho modelu osvědčených postupů.

Jon Are Rørtveit, viceprezident a obchodní ředitel
ONS Foundation, o tom říká: „Máme více než
1000 vystavovatelů a 90 000 návštěvníků, takže
digitalizace nám může ušetřit spoustu peněz v porovnání
s tiskem map, průvodců a aktualizovaných informací.
Díky vývoji vlastní digitální aplikace také návštěvníkům
nabízíme pokrokovější služby.“ K tomu dodává: „Cisco
CMX nám přináší spoustu nových možností pro interakci
s hosty. Získávání a analýza demografických dat nám
pomáhají identifikovat, co hosté nejvíce oceňují.“

Kompletní řešení Cisco BYOD Smart Solution umožnilo
univerzitě Brunel automatizovat správu, ověřování
a vynucování zásad. Byl přidán modul Cisco Identity
Services Engine pro řízení bezpečnostních pravidel
a nasazeny bezdrátové přístupové body Cisco a modul
Cisco Mobility Services Engine. To umožňuje poskytovat
rychlou a spolehlivou síť Wi-Fi pro 17 000 uživatelů, aniž
by docházelo k ohrožení zabezpečení.
„Studenti očekávají v areálu univerzity stejné prostředí
jako doma,“ říká Simon Furber, ředitel datového centra
a sítě univerzity. „Chtějí využívat výpočetní techniku
všude. Nechtějí být otroky kabelů. Díky naší síti Wi-Fi
založené na standardu 802.11ac překonáváme v oblasti
kvality služeb očekávání studentů.“

Roman Scarabot-Mueller, vedoucí sekce infrastruktury
v Mondi Group International, o tom říká: „Cisco TrustSec
se hladce integruje do přepínačů, přístupových bodů
i firewallů. Poskytuje skutečně komplexní architekturu
zabezpečení: v naší nové centrále i všude jinde.“
K tomu dodává: „Řešení Cisco nám dává možnost
z bezdrátového přístupového bodu nebo přepínače
přesně zjistit, kdo se k čemu pokouší přistupovat.
Umožňuje nám zařazovat uživatele do správné kategorie
a uplatňovat správné zásady odpovídající požadavkům na
zabezpečení informací.“

Whirlpool

Lufthansa

Whirlpool Corporation je největší světový výrobce
spotřebičů, jehož špičkové produkty se prodávají ve
170 zemích. Společnost ale měla velké množství různých
starších síťových zařízení, a to i ve stejném výrobním
závodě.
V oblasti logistiky již nestačilo pouhé skenování čárových
kódů a bezdrátové sítě měly potíže se zvládáním
zvýšeného provozu. Provozovat takové nestabilní
prostředí bylo velmi nákladné a obtížné.
Proto společnost nasadila komplexní integrovanou
architekturu Cisco v 85 závodech po celém světě
a využila při tom špičkové síťové technologie Cisco
a centrální monitorování a správu Cisco Prime.

Lufthansa je největší leteckou společností v Evropě
a působí v 81 zemích. Podpůrné činnosti představují
kolosální úkol a IT infrastrukturu má na starosti firma
Lufthansa Systems GmbH & Co. KG, což je 100%
vlastněná dceřiná společnost skupiny Lufthansa Group.
Spustili iniciativu, jejímž cílem je vybudovat celosvětovou
síť pro dopravce skupiny Lufthansa a celé Star Alliance.
Řešení SkyConnect propojuje více než 1800 lokalit
a desítky zákazníků.
Se zvětšováním rozsahu sítě SkyConnect se společnost
Lufthansa Systems GmbH & Co. KG stále více potýkala
s rostoucími vnitřními a vnějším náklady a složitostí.
Řešení Cisco Intelligent WAN (IWAN) jí pomohlo
dynamicky směrovat aplikační provoz a poskytovat vyšší
výkon s nižšími náklady.

Greg Fisbeck, programový ředitel Whirlpool Corporation,
o tom říká: „Nechtěli jsme, abychom za pár let museli
dělat další modernizaci. Proto jsme jako celosvětový
standard zvolili Cisco.“ K tomu dodává: „Někteří technici
říkají, že si nikdy neuvědomovali, jak moc byla stará
síť špatná. Činnosti, které dříve trvaly půl hodiny, teď
zaberou jen pár minut. Lidé mohou kamkoli přijít, připojit
si notebook a pracovat, jako by byli v kanceláři. A díky
globálnímu standardu IT je mnohem snazší realizovat
celosvětové podnikové procesy.“

„Abychom mohli rozšířit služby zákazníkům, potřebovali
jsme směrování výkonu, sdílení zátěže a vyšší využití,“ říká
Markus Voegele, senior systems and design engineer ve
společnosti Lufthansa Systems GmbH & Co. KG. „Jinými
slovy, potřebovali jsme inteligentní síť. Díky řešení Cisco
Intelligent WAN můžeme optimalizovat rozsah a výkon
pomocí směrovačů Cisco.“

Začněte vítězit s řešeními
Cisco Mobility
Již tisícům podniků na celém světě jsme pomohli zvítězit s mobilitou.
Chcete-li se dozvědět víc o tom, jak vám mohou být řešení Cisco Mobility užitečná, kontaktujte nás
ještě dnes.
Zjistěte víc

Ústředí pro Severní a Jižní Ameriku
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Ústředí pro Asii a Tichomoří
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapur

Ústředí pro Evropu
Cisco Systems International BV Amsterdam,
Nizozemsko

Cisco má více než 200 poboček po celém světě. Adresy, telefonní čísla a faxová čísla jsou uvedena na webových stránkách Cisco na adrese www.cisco.com/go/offices.
Cisco a logo Cisco jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Cisco nebo jejích poboček v USA a dalších zemích. Chcete-li zobrazit seznam ochranných známek
společnosti Cisco, přejděte na adresu: www.cisco.com/go/trademarks. Zmiňované ochranné známky třetích stran jsou majetkem příslušných vlastníků. Použití slova partner nevyjadřuje partnerský
vztah mezi společností Cisco a jakoukoli jinou společností. (1110R)

