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Rask og enkel å selge
Cisco Meraki skynettverksprodukter er betydelig enklere å posisjonere og selge. 
Forestill deg å fullføre en prøveversjon, som bare tilbyr 2 lagerenheter, og så å 
avslutte salget, alt i løpet av én dag. Slik er salgssyklusen for en typisk Cisco 
Meraki-distribusjon.

Eksepsjonelle rabatter ved avtaleinngåelse
Cisco Meraki bygger på sunne grunnmarginer, og belønner partnere som 
registrerer salgsavtaler med garantert beskyttelse og berikede marginer.

Kundegenerering i høy hastighet 
Ved arbeid gjennom både nyskapende og tradisjonelle markedsføringskanaler, 
genererer Cisco Meraki tusenvis av kunder hver måned og leverer bransjeledende 
markedsføringsverktøy til partnere.

Effektiv og vennlig kundestøtte
Cisco Merakis effektive og vennlige salgsteam er forpliktet til å hjelpe deg med å 
inngå avtalene slik du trenger det, inkludert gjennom fellessamtaler, demonstras
joner og tekniske dypdykk. Du finner en Meraki-representant som du kan arbeide 
med ved bruk av "Finn min representant"-verktøyet på partnerportalen.

Klar for administrerte tjenester 
Partnere har muligheten til å levere Cisco Meraki skyadministrerte nettverk som 
en tjeneste uten utbyggingen av infrastruktur, slik som er påkrevd i tradisjonelle 
løsninger.

Detaljhandelkunder
Fra WiFi for gjester til linjeforsterkning og administrasjon av lagerbeholdning, redus
erer Merakis skyadministrerte nettverk kostnadene og forbedrer kundeopplevelsen.

Utdanningskunder 
Merakis skynettverksplattform leverer overlegen ytelse, pålitelighet, administrasjon 
og kostnadsbesparelser til ledende institusjoner og er den foretrukne løsningen for 
både grunnskoler og høyere utdanningsinstitusjoner.

Helsetjenester 
Merakis skynettverksløsninger er ideelle for å styrke mobile helsetjenester, samt 
tilgang til Internett for pasienter og besøkende, på en brukervennlig plattform som 
er enkel å administrere.

Hurisme og underholdning
Merakis skynettverksløsning gir et pålitelig, kostnadseffektivt og sentralt adminis-
trert nettverk som er enkelt i bruk for hotellansatte og problemfritt for gjestene.

Fordeler ved å selge Cisco Meraki
Cisco Meraki Solutions tilbyr spesifikke fordeler for kundene dine
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Er du klar til å gå videre til neste trinn? Gå til 
www.azlan.com/cisco-meraki-no   
Last ned innfasingsveiledningen vår
Ring oss på 22 89 70 00

Meraki er for tiden én av Ciscos raskest voksende porteføljer, en virksomhet som neste år vil overstige en 
årsomsetning på 1 milliard USD. Etter at Cisco tok over Meraki i november 2012, har antallet 
skynettverkskunder vokst fra 15 000 til 120 000. Her er noen grunner til at du bør delta i mulighetene:
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Skyadministrerte 
trådløstilkoblinger

Skyadministrerte svitsjer Skyadministrerte sikkerhetspro-
grammer

Administrasjon av mobile enheter MV-kameraer

 · Modeller for innendørs og utendørs tilgang-
spunkt

 · IEEE 802.11ac og 802.11n med ultrahøy ytelse, 
opptil 1,9 GB/s

 · Integrert trådløs sikkerhet og gjestetilgang
 · Tredje radio dedikert til sikkerhet og RF-opti-

mering (innendørs modeller)
 · Ideell for universitetsområder med høy 

folketetthet, for avdelingskontorer, telearbei-
dere og røffe/utendørsmiljøer 

 · Innebygd trafikkforming, stedsanalyser, grup-
pepolicyer – som alt kan konfigureres med 
bare noen få museklikk

 
 
 

 

 · GE-tilgangssvitsjer og 10 GE aggregatsvitsjer 
 · Sentralt administrert med overvåking og 

varsling 
 · Ultra-pålitelig og inkluderer livstidsgaranti 
 · Optimert for tale- og videotrafikk med PoE 

tilgjengelig på alle porter 
 · Virtuell og fysiske stabling 
 · Ekstern feilsøking (f.eks. kabeltesting osv.)

 · Komplett nettverk-, sikkerhet- og applikas-
jons-kontroll

 · Sentralt administrert fra skyen 
 · Inkluderer brannmur, automatisk VPN og 

forgrenet routing 
 · IPS, filtrering av innhold, antivirus 
 · Seks modellskalaer fra små avdelinger til 

store løsninger

 · Sentral tilknytning, administrasjon av bed-
riftens PC-er og mobile enheter

 · Spor og finn virksomhetens enheter hvor 
som helst i verden 

 · Håndhevelse av beskyttelse for enheter, 
ekstern sletting og integrert kontroll av 
nettverkstilgang 

 · Synlighet og kontroll over hele nettverket 
 · Ingen maskinvare for styreenhet på stede

MV-kameraer leveres med alt som trengs for 
en vellykket implementering, i esken. Legg til 
kameraer i nettverket selv før de ankommer, og 
juster innstillinger for fokus, blenderåpning og 
zoom eksternt.
 · 128 GB solid state-lagring av industriell 

kvalitet på hver enhet    
 · HD-opptak i 720p med H.264-koding
 · Opptil 30 m IR-belysning for overvåkning om 

natten
 · 3–10 mm justerbar brennvidde for flerbruks-

distribusjoner
 · Tre års garanti på all maskinvare

1100 % skyadministrerte nettverk
Cisco Meraki-porteføljen av nettverksenheter administreres sentralt fra skyen. Denne 
detaljrike, brukervennlige, skybaserte arkitekturen gjør det mulig for kundene å løse nye 
bedriftsproblemer og redusere driftskostnadene.

Administrering av hele nettverket fra et enkelt dashbord
Kontroller brukere, programmer og enhete
 · Ingen styreenhetmaskinvare eller administrasjonsprogrammer å installere og vedlikeholde
 · Sikker (PCI-samsvarende) skyinfrastruktur
 · Skalerer fra små anlegg til distribusjoner for millioner av brukere
 · Automatisk overvåking og varsling
 · Sømløse oppgraderinger over Internett

Lokal Meraki-maskinvar

Avdelingskontor Detaljhandelbutikk

Telearbeider

Nettleserbasert administrasjon

Universitetsområde/
HK

Skydriftet  
administrasjon

Data- 
administrasjon
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Får brukere tilgang til det 
trådløse nettverket nå?

Har tilkoblede brukere en god 
opplevelse?

Er noen av tilgangspunktene 
overbelastet eller er det behov for 
optimalisering?

Finn ut mer Finn ut mer
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Nettverksytelse og -optimering – dra nytte av ende-til-ende-net-
tverksovervåkning og feilsøking med ditt helintegrerte Meraki-nettverk.

Meraki Wireless Health forenkler optimalisering 
av det trådløse nettverket ved automatisk å identifisere 
problemer i tre brede kategorier. 

Meraki Insight hjelper IT-administratorer med optimalisere sluttbrukerop-
plevelsen. Ved å redusere tiden det tar å isolere nettverks- eller programprob-
lemer som ligger utenfor lokalnettet, gir fornøyde og produktive brukere.
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