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Rychle a snadno se prodává
Cloudově spravované síťové produkty Cisco Meraki se nesmírně snadno nabízejí  
a prodávají. Představte si, že za jediný den stihnete vše vyzkoušet, naceníte jen 2 
partnumbery a uzavřete smlouvu. To je typický prodejní cyklus pro nasazení Cisco 
Meraki. 
Výjimečně vysoké slevy za registrace projektů
Cisco Meraki staví na zdravých základních maržích a odměňuje partnery, kteří 
zaregistrují projekty, garantovanou ochranou a vyššími maržemi.
Vysoká rychlost generování obchodních příležitostí
Cisco Meraki využívá tradiční i nové marketingové kanály, což přináší partnerům 
přední marketingové nástroje a je zárukou tisíců obchodních příležitostí každý 
měsíc. 
Rychlá a ochotná podpora
Pohotový a profesionální prodejní tým Cisco Meraki vám ochotně pomůže uzavírat 
dohody, jakkoli budete potřebovat – včetně společných telefonátů, demonstrací 
a seznámení s technickými detaily. Správného zástupce Meraki můžete najít na 
portálu pro partnery prostřednictvím nástroje „Find My Rep“ (Najít mého  obchod-
ního zástupce).
Připraveno na poskytování služeb
Partneři mohou poskytovat síťová řešení Cisco Meraki spravovaná přes cloud 
jako službu, aniž by potřebovali budovat infrastrukturu, jako je tomu u tradičních 
řešení.

Maloobchod
Síťová řešení Meraki spravovaná přes cloud snižují provozní náklady a zvyšují 
spokojenost zákazníků – od Wi‑Fi pro hosty přes možnosti interaktivního nákupu 
až po řízení zásob.

Vzdělávání
Cloudově spravovaná síťová platforma Meraki je řešení vyhledávané institucemi 
základního, středního i vyššího vzdělávání. Nabízí jim špičkový výkon, vysokou 
spolehlivost, intuitivní správu a úsporu nákladů.

Zdravotnictví
Cloudově spravovaná síťová řešení Meraki jsou ideálním způsobem, jak umožnit 
používání mobilních aplikací ve zdravotnictví, stejně jako přístup k internetu pro 
pacienty a návštěvníky na jediné platformě se snadnou správou.

Pohostinství a turismus
Cloudově spravované síťové řešení Meraki představuje spolehlivé a cenově výhod-
né síťové řešení s centralizovanou správou, které bude intuitivní pro zaměstnance 
a bezproblémové pro hosty.

Výhody prodeje Cisco Meraki Rešení Cisco Meraki nabízejí zákazníkům konkrétní výhody
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Jste připraveni na další kroky? 
Navštivte www.azlan.com/cisco‑meraki‑cz    
Stáhněte si naši příručku jak začít s Meraki
Telefon: +420 225 299 483

Meraki je v současné době jednou z nejrychleji rostoucích částí portfolia společnosti Cisco – jeho roční výnosy 
v příštím roce překročí 1 miliardu dolarů. Od akvizice společnosti Meraki v listopadu 2012 rozšířila společnost 
Cisco řady svých zákazníků v oblasti cloudových sítí z 15 000 na 120 000. Zde jsou důvody, proč byste se měli 
také zapojit:
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Cloudově spravované přístupové 
body (AP)

Přepínače se správou přes cloud Bezpečnostní zařízení spravovaná 
přes cloud

Správa mobilních zařízení IP kamery

 · Přístupové body pro vnitřní a venkovní využití
 · Výjimečně výkonné standardy IEEE 802.11ac 

a 802.11n s rychlostí až 1,9 Gb/s
 · Integrované bezdrátové zabezpečení a příst-

up pro hosty
 · Třetí vysílač vyhrazený pro zabezpečení a op-

timalizaci RF (modely pro vnitřní využití)
 · Ideální pro hustě obsazené školy, pobočky, 

osoby pracující z domu a drsná venkovní 
prostředí

 · Integrované řízení provozu, analýza místa, 
skupinové zásady – vše konfigurovatelné 
několika kliknutími myší

 
 
 

 

 · Přístupové GbE přepínače a agregační 10GbE 
přepínače

 · Centrální správa s monitorováním a výstra-
hami

 · Extrémně spolehlivé a s doživotní zárukou
 · Optimalizované pro hlasové a video přenosy 

s technologií PoE na všech portech
 · Virtuální a fyzické stohování
 · Vzdálené řešení problémů (například tes-

tování kabelu apod.)

 · Kompletní kontrola sítě, zabezpečení i ap-
likací

 · Centrální správa z cloudu
 · Obsahuje firewall, automatickou VPN 

a směrování na pobočky
 · IPS, filtrování obsahu, antivirus
 · Šest velikostních modelů určených pro různá 

prostředí od malých poboček až po rozlehlé 
areály

 · Centrální zprovoznění, správa firemních PC 
a mobilních zařízení

 · Lokalizujte a sledujte firemní zařízení kdekoli 
na světě

 · Využívejte vynucení zařízení, vzdálené 
vymazání obsahu a integrovanou kontrolu 
přístupu k síti

 · Přehled a kontrola v rámci celé sítě
 · Žádný lokálně instalovaný řídicí hardware

MV kamery jsou dodávány se vším, co potřebujete 
k jejich úspěšnému nasazení. Přidejte kamery do 
sítě ještě předtím, než vůbec dorazí, a na dálku 
nastavte ohniskovou vzdálenost, clonu a přiblížení
 · SSD disk průmyslové úrovně s kapacitou 128 

GB v každém zařízení
 · Záznam videa v rozlišení HD 720p a s kode-

kem H.264
 · Infračervené přisvícení až na vzdálenost 30 

metrů pro zabezpečení v noci
 · Čočky s variabilní ohniskovou vzdáleností 

3–10 mm pro univerzální nasazení
 · Záruka 3 roky na veškerý hardware

Síťové řešení se 100% správou přes cloud
Portfolio síťových zařízení Cisco Meraki se spravuje centrálně z cloudu.
Tato funkcemi nabitá a intuitivní cloudová architektura umožňuje zákazníkům řešit nové 
obchodní problémy a snížit provozní náklady.

Spravujte celou síť prostřednictvím jediného dashboardu
Kontrolujte uživatele, aplikace a zařízení
 · Žádný řídicí hardware nebo software pro správu, který byste museli instalovat či spravovat
 · Zabezpečená cloudová infrastruktura (splňuje požadavky PCI)
 · Možnost škálování od nejmenších pracovišť po nasazení s několika milióny uživatelů
 · Automatické monitorování a výstrahy
 · Bezproblémový upgrade přes web

Lokálně instalovaný hardware Meraki
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Mohou se uživatelé úspěšně 
připojit k bezdrátové síti?

Mají připojení uživatelé dobré 
zkušenosti s funkčností sítě?

Jsou některé přístupové body 
přetížené nebo vyžadují 
optimalizaci?

Další informace Další informace
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Optimalizace a zvýšení výkonnosti sítě – využijte výhod kompletního monitor-
ování sítě a řešení problémů s vaší plně integrovanou sítí Meraki.

Nástroj Meraki Wireless Health usnadňuje opti-
malizaci bezdrátové sítě tím, že automaticky identifikuje 
problémy ve třech rozsáhlých kategoriích. 

Meraki Insight pomáhá správcům IT optimalizovat zkušenost koncových 
uživatelů a současně výrazně zkrátit čas potřebný k izolaci problémů se sítí 
nebo aplikacemi ležícími mimo místní síť (LAN). Výsledkem jsou produktivní a 
spokojení uživatelé.
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