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Helppo ja nopea myydä
Cisco Meraki -pilvihallittavat verkkotuotteet ovat huomattavasti helpompia 
markkinoida ja myydä. Voit toteuttaa kokeilujakson, tehdä vain kaksi tuotekoodia 
sisältävän tarjouksen ja solmia sopimuksen yhden päivän aikana. Tyypillisen Cisco 
Meraki -käyttöönoton myyntisykli on nopea.

Erinomaiset sopimuksen rekisteröintibonukset
Cisco Meraki perustuu reiluihin perusmarginaaleihin ja palkitsee sopimuksia rekis-
teröivätkumppanit paremmilla marginaaleilla.

Nopea liidien muodostus
Hyödyntämällä sekä uusia että perinteisiä markkinointikanavia Cisco Meraki
tuottaa kuukausittain tuhansia liidejä ja tarjoaa kumppaneille alan johtavat
markkinointityökalut. 

Nopeasti reagoiva ja ammattimainen tuki
Cisco Merakin nopeasti reagoiva ja asiantunteva myyntitiimi on valmis auttamaan 
sinua sopimuksen saavuttamisessa haluamillasi tavoilla, kuten kokouspuheluilla, 
esityksillä ja perusteellisilla teknisillä demonstraatioilla. Löydät itsellesi sopivan 
Meraki-edustajan kumppaniportaalin ”Etsi edustajani” -työkalulla.

Valmis palveluntarjoajia (MSP) varten
Kumppaneilla on mahdollisuus tarjota Cisco Merakin pilviohjattu verkkopalvelu
NaaS-palveluna ilman perinteisten ratkaisujen edellyttämää infrastruktuuria.

Vähittäiskaupan asiakkaat
Merakin pilviohjattu verkkopalvelu alentaa toimintakustannuksia ja parantaa 
asiakaskokemusta esimerkiksi vieraille tarkoitettujen Wi-Fi-yhteyksien avulla.

Oppilaitokset
Merakin pilviverkkopalvelualusta on ratkaisu kaikille johtaville perus- ja toisen as-
teen sekä korkea-asteen oppilaitoksille, joille se tarjoaa ylivoimaista suorituskykyä, 
luotettavuutta, hallintaa ja kustannussäästöjä.

Terveydenhuolto
Merakin pilviverkkopalveluratkaisut ovat ihanteellisia liikkuvan terveydenhuollon
sovelluksiin sekä tarjoamaan Internet-yhteys potilaille ja vierailijoille yhden,
helppokäyttöisen alustan avulla.

Majoitusala ja matkailu
Merakin pilviverkkopalveluratkaisu tarjoaa luotettavan, kustannustehokkaan ja 
keskitetysti ohjatun verkkopalvelun, joka on helppokäyttöinen hotellin työntekijöille 
ja ongelmaton vierailijoille.

Cisco Merakin myynnin tarjoamat edut Cisco Meraki -ratkaisut tarjoavat asiakkaillesi kohdennettuja etuja
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Meraki on tällä hetkellä yksi Ciscon nopeimmin kasvavista toiminnoista, jonka liikevaihto ylittää ensi vuonna 
miljardi dollaria. Marraskuussa 2012 ostetun Merakin hankinnan jälkeen Cisco on kasvattanut 
pilviverkkopalveluiden asiakasmäärän 15 000:sta aina 120 000:een.
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Pilviohjattu langaton yhteys Pilviohjatut kytkimet Pilviohjatut tietoturvavälineet Mobiililaitteiden hallinta MV-kamerat

 · Sisä- ja ulkotiloihin soveltuvat tukiasemamal-
lit

 · Erittäin suorituskykyiset IEEE 802.11ac- ja 
802.11n -protokollat, jopa 1,9 Gb/s

 · Integroitu langaton tietoturva ja vierailijoiden 
käyttöoikeudet

 · Kolmas erillinen radio tietoturvaa ja RF-opti-
mointia varten (sisätiloihin tarkoitetut mallit)

 · Ihanteellinen käyttäjätiheydeltään suurille 
laitoksille ja liikkeille sekä etätyöntekijöille 
ja kestävyyttä edellyttäviin sovelluksiin tai 
ulkotiloihin

 · Sisäänrakennettu liikenteen muotoilu, sijainti-
analyysit ja ryhmäkäytännöt määritettävissä 
helposti muutamalla hiiren napsautuksella

 
 
 

 

 · GE-liityntäkytkimet ja 10 GE -ryhmityskyt-
kimet

 · Valvonnan ja hälytykset sisältävä keskitetty 
hallinta

 · Äärimmäisen luotettava, sisältää elinikäisen 
takuun

 · Optimoitu ääni- ja videoliikenteelle, PoE 
käytettävissä kaikissa porteissa

 · Virtuaalinen ja fyysinen pinoaminen
 · Etäkäyttöinen vianetsintä (esim. kaapelien 

testaus jne.)

 · Täydellinen verkkopalveluiden, tietoturvan ja 
sovellusten hallinta

 · Keskitetty hallinta pilvestä
 · Sisältää palomuurin, auto VPN:n ja etäyhtey-

det
 · IPS, sisällönsuodatus, virustorjunta
 · Kuuden mallin valikoima skaalautuu pienistä 

sivutoimipisteistä aina suuriin laitoksiin

 · Hanki ja hallinnoi yrityksen PC-tietokoneita ja 
mobiililaitteita keskitetysti

 · Paikanna ja seuraa yrityksen laitteita kaikkial-
la maailmassa

 · Suojattu laitteiden käyttö, yritystason etäty-
hjennys ja integroitu verkkoyhteyden hallinta

 · Verkon laajuinen näkyvyys ja hallinta
 · Ei paikan päällä olevaa ohjainlaitteistoa

MV-kameroissa on valmiiksi mukana kaikki, mitä 
tarvitaan käyttöönottoon. Lisää kamerat verk-
koon jo ennen niiden asennusta ja säädä tarken-
nuksen, aukon ja zoomauksen asetukset etänä. 
 · 128 Gt:n teollisuustason SSD-asema jokai-

sessa laitteessa
 · 720p HD -tallennus H.264-koodauksella
 · IR-valaistus yölliseen turvallisuusvalvontaan 

jopa 30 m:n etäisyydelle
 · 3–10 mm:n tarkennettava objektiivi vaihtele-

viin käyttötarkoituksiin
 · Kolmen vuoden takuu kaikille laitteille

Sataprosenttisesti pilviohjattu verkkopalvelu
Cisco Merakin verkkolaitteiden valikoimaa hallitaan keskitetysti pilvestä.
Tämä monipuolinen ja helppokäyttöinen pilviarkkitehtuuri auttaa asiakkaita ratkaisemaan 
uusia liiketoimintaanliittyviä haasteita ja vähentää käyttökustannuksia.

Hallitse koko verkkoa yhdestä koontinäytöstä
Hallitse käyttäjiä, sovelluksia ja laitteita
 · Ei asennettavaa ja ylläpidettävää ohjainlaitteistoa tai hallintaohjelmistoa
 · Turvallinen (PCI-yhteensopiva) pilvi-infrastruktuuri
 · Skaalautuu pienistä toimipisteistä miljoonien käyttäjien toteutuksiin
 · Automaattinen valvonta ja hälytykset
 · Saumattomat päivitykset verkon kautta 

Meraki-laitteisto paikan päällä

Pääkonttori Vähittäismyymälä

Etätyöntekijä

Selainpohjainen hallinta

Pääkonttori

Pilvipohjainen 
hallinta

Hallintatiedot
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Mitä Meraki tarkoittaa #FULLSTACK?

http://www.azlan.com/cisco-meraki-fi
http://www.azlan.com/uploads/files/_eu/Cisco/Meraki/Meraki_Boost_EN.pdf
http://www.techdata.eu


Voiko langatonta verkkoa 
käyttää ongelmitta?

Onko yhteydessä olevien 
käyttäjien käyttökokemus 
hyvä?

Onko jokin tukiasema ylikuormit-
tunut tai optimoinnin tarpeessa?

Lisätietoja Lisätietoja
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Verkon suorituskyky ja optimointi: hyödynnä päästä päähän -verkonvalvontaa ja 
vianetsintää täysin integroidun Meraki-verkon avulla.

Meraki Wireless Health yksinkertaistaa langatto-
man verkon optimointia tunnistamalla ongelmat au-
tomaattisesti kolmessa laajassa kategoriassa. 

Meraki Insight auttaa IT-järjestelmänvalvojia optimoimaan loppukäyttä-
jäkokemuksen ja vähentää merkittävästi aikaa, joka kuluu lähiverkon 
ulkopuolisten verkko- tai sovellusongelmien eristämiseen – ja saa aikaan 
tyytyväisiä, tuottavia käyttäjiä.
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