5 důvodů, proč vaše síť
potřebuje upgrade

Vyskytují se u vás tyto příznaky zanedbání sítě?

Pokud se při inovacích spoléháte na starší hardware, je čas na změnu.
Zde jsou důvody:

„V příštích čtyřech letech se očekává ztrojnásobení síťového
provozu.“
– Prognóza Cisco Visual Networking Index™

1

Jste 11,5krát pomalejší,
než byste mohli být.
Starší sítě nebyly vybudovány k tomu, aby podporovaly
technologické požadavky dnešních pracovníků. Moderní
technologie konvergovaných pevných a bezdrátových sítí vám
umožní inovovat všude – a rekordním tempem.
Bezdrátové sítě Cisco® 802.11ac Wave 2 dosahují teoretických
rychlostí až 6,9 Gb/s. To je 11,5krát vyšší rychlost než u předchozí
generace (802.11n). Připravte své přepínače na standard
802.11ac s multigigabitovou technologií Cisco Catalyst®. Nabízí
rychlosti překračující 1 Gb na stávajících kabelech třídy 5e (Cat5e)
a přináší úspory nákladů pro zákazníky, kteří přejdou na Wave 2.

Málo známá fakta

Další číslo 11,5 – prognóza Cisco Visual Networking Index
(Cisco VNI™) předpovídá, že do roku 2019 bude existovat
11,5 miliardy připojených zařízení – 1,5násobek očekávaného
počtu obyvatel na celém světě.
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Vaši lidé chtějí víc.
Moderní pracovníci očekávají prostředí, ve kterém mohou pracovat
odkudkoli, ale mobilní řešení a cloudové podnikové aplikace mohou
starší infrastrukturu zahltit. Upgrade na řešení Cisco Intelligent
WAN (IWAN) a protokol 802.11ac Wave 2 vám poskytne výkonný
základ, abyste mohli z aplikací získat co nejvyšší výkon a udrželi
produktivitu zaměstnanců – ať už pracují odkudkoli.
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Trápí vás zabezpečení typu
„někdy, někde“.
Hrozby pro vaši síť jsou mnohem sofistikovanější a cílenější než kdy
dříve. Čím je vaše infrastruktura starší, tím se stáváte zranitelnějšími. Se
sítí Cisco budou do vašich přepínačů, směrovačů a bezdrátových řešení
začleněny senzory a prvky vynucující dodržování pravidel, takže získáte
větší kontext a přehled. Všude.
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Většinu času trávíte
údržbou.

80 %

Zavádění nových technologií znamená pro starší infrastruktury stále
větší nápor. Nemůžete růst – a tím méně inovovat – když jste nuceni
vynakládat většinu času a zdrojů na správu sítě a odstraňování potíží.
Migrace na řešení, jako jsou sada nástrojů Cisco Catalyst
SmartOperations, Cisco ONE Software a Cisco Application Policy
Infrastructure Controller Enterprise Module, výrazně zlepší výkon vaší

„80 % zdrojů IT se vynakládá na
udržování systémů v chodu.“

sítě a zároveň značně zjednoduší nasazování, provoz a správu. To
znamená nižší náklady a více času na inovace.

– Zpráva Forrester Research
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Máte obavu z aplikací.
Vaše síť musí být schopna zvládat výkonné nástroje, výpočetní
prostředí a aplikace od analýz v reálném čase po hybridní cloud
computing, abyste na digitálním trhu získali náskok. Řady přepínačů
Cisco Catalyst a Cisco Nexus® – vedle Cisco IWAN a bezdrátových
přístupových bodů – jsou uzpůsobeny k podpoře největších
současných aplikací – a lze je škálovat, aby uspokojily i budoucí
datové požadavky.

Je vaše síť připravena na to, co přijde?

Hrozby se jen tak brzy neztratí. Připravte se na mobilní věk s inteligentními
sítěmi Cisco.
Další informace

Další zdroje
5 způsobů, jak všude aktivovat
zabezpečení sítě

5 kroků k pracovišti, které je
kdykoli kdekoli
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