DESENVOLVA O SEU
NEGÓCIO COM TECH DATA
A Meraki é atualmente um dos portfólios de mais rápido crescimento da Cisco, uma empresa que no próximo
ano irá ultrapassar $1.000 Milhões de receitas anuais. Desde que adquirimos a Meraki em novembro de 2012, a
Cisco aumentou o número de clientes de rede cloud de 15.000 para 120.000. Eis porque deve começar a agir:
Benefícios de Vender Cisco Meraki
Rápido e Simples de vender
Os produtos de rede cloud Cisco Meraki são infinitamente mais fáceis de propor
e vender. Imagine concluir um período de teste, orçamentar apenas 2 artigos e
fechar o negócio, tudo em apenas um dia. Este é o ciclo de vendas de uma aplicação Cisco Meraki típica.

Excepcionais descontos de registo de negócio
A Cisco Meraki baseia-se em margens de base confortáveis, recompensando os
parceiros que registem negócios com protecção garantida e maiores margens.

Geração de oportunidades a grande velocidade
Tanto através de canais de marketing tracionais como novos, a Cisco Meraki gera
centenas de oportunidades todos os meses e fornece aos parceiros ferramentas
de marketing líderes do sector.

Suporte amigável e sempre disponível

A equipa de vendas profissional e atenta da Cisco Meraki está dedicada a ajudá-lo
a fechar negócios de qualquer forma que precisar, incluindo chamadas em conferência, demonstrações e suporte técnico. Poderá encontrar o seu representante
Meraki com quem trabalhar utilizando a ferramenta “Find My Rep” (encontrar o
meu representante) no Portal de Parceiro.

Preparado para Serviços Geridos
Os parceiros têm a oportunidade de fornecer redes geridas na cloud Cisco Meraki
como um serviço, sem a necessidade da infraestrutura para as soluções tradicionais.

As Soluções Cisco Meraki oferecem vantagens específicas aos seus
Clientes de retalho
Desde WiFi de convidado até gestão de inventário e eliminação de filas da espera
(line busting), a rede gerida na cloud da Meraki reduz os custos operativos e
melhora a experiência dos clientes.

Clientes educação
A plataforma de rede cloud da Meraki é a solução escolhida tanto para liceus
como para campus de ensino superior, fornecendo às principais instituições um
desempenho, fiabilidade, gestão e poupanças de custo superiores.

Cuidados de saúde
As soluções de rede da cloud Meraki são ideais para activar aplicações de cuidados de saúde móveis, bem como acesso à internet para pacientes e visitantes,
numa plataforma única e fácil de gerir.

Hotelaria e Turismo
A solução de rede na cloud Meraki fornece rede gerida centralmente, económica e
fiável, que é fácil de usar pelos funcionários de hotel e livre de problemas para os
clientes.
Está pronto para dar os próximos passos?
Visite www.azlan.com/cisco-meraki-pt
Descarregue o nosso guia de integração
Ligue-nos para 707 200 016
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O que é a Meraki #FULLSTACK?
Rede 100% gerida na cloud

Gira toda a rede a partir de um só painel

O portfólio Cisco Meraki de equipamentos de rede é centralmente gerido a partir da
cloud. Esta arquitectura de cloud fácil de utilizar e rica em funcionalidades permite aos
clientes resolver novos problemas empresariais e reduzir os custos operativos.

Sucursal

Loja de retalho

Campus
Sede

Controle utilizadores, aplicações e equipamentos

·· Sem hardware de controlador ou software de gestão para instalar e manter
·· Infraestrutura cloud segura (conformidade PCI)
·· Expansão de pequenos sites até milhões de aplicações para utilizadores
·· Monitorização e alertas automáticos
·· Actualizações perfeitas através da web

'Teleworker'

Gestão alojada
na cloud

Management
Data

Hardware Meraki nas instalaçõe

Gestão baseada em browser

Ligações sem fios geridas na cloud Switches geridos na cloud

·· Modelos de ponto de acesso interiores e

·· Switches de acesso GE e switches de agre-

··

··

··
··
··
··

exteriores
IEEE 802.11ac e 802.11n com desempenho
ultra elevado, até 1,9 Gbps
Segurança sem fios integrada e acesso de
convidados
Terceira via de rádio dedicada à segurança e
otimização de RF (modelos de interior)
Ideal para campus, sucursais, tele-trabalhadores e ambientes difíceis/exteriores de
densidade elevada
Modelação de tráfego integrada, análises de
localização, políticas de grupo - tudo configurável com apenas alguns cliques do rato

··
··
··
··

gação 10 GE
Geridos centralmente com monitorização e
alertas
Ultra-fiável e inclui garantia vitalícia
Optimizado para tráfego de voz e vídeo com
PoE disponível em todas as portas
"Stacking" virtual e físico
Resolução de problemas remotamente (ex.:
teste de cabo, etc.)

Equipamentos de segurança geridos Gestão de equipamentos móveis
na cloud

·· Controlo total de rede, segurança e aplicação
·· Centralmente gerido a partir da cloud
·· Inclui firewall, auto VPN e · branch routing
·· IPS, Filtro de conteúdo, Anti-Vírus · Seis mod··

elos, aplicáveis a dimensões desde pequenas
sucursais até campu

Está pronto para dar os próximos passos? Visite www.azlan.com/cisco-meraki-pt

·· Provisão, gestão de PC empresariais e equi··
··
··
··

pamentos móveis, centralmente
Localização e acompanhamento de equipamentos empresariais em qualquer parte do
mundo
Protecção de implementação de equipamentos, enterprise remote wipe e controlo de
acesso de rede integrado
Controlo e visibilidade em toda a rede
Sem controlador de hardware no local

Descarregue o nosso guia de integração

MV Cameras

As câmaras MV já trazem incluído tudo do que
precisa para uma implementação bem-sucedida.
Adicione câmaras à rede ainda antes de as receber, e ajuste remotamente a focagem, abertura
e zoom.
·· 128 GB de armazenamento (SSD) de nível
industrial
·· HD a 720p com codificação H.264
·· Iluminação noturna por infravermelhos até
30m
·· Objetiva de 3-10 mm, para instalação em
vários cenários
·· 3 anos de garantia em todos osequipamentos

Ligue-nos para 707 200 016
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Desempenho e otimização da rede - aproveite a completa monitorização e resolução de problemas
de rede através da sua rede Meraki, totalmente integrada.
A função Meraki Wireless Health simplifica a
otimização das redes wireless, ao identificar automaticamente os problemas nestas três amplas categorias.

A função Meraki Insight ajuda os administradores de TI a otimizarem
a experiência dos utilizadores finais, reduzindo significativamente o tempo
necessário para isolar problemas de rede ou de aplicações que vão além da
LAN, proporcionando uma boa e produtiva experiência para os seus
utilizadores.

Os utilizadores conseguem
aceder à rede wireless com
sucesso?

Os utilizadores ligados têm
uma boa e efetiva experiência
de utilização?

Existem pontos de acesso sobrecarregados ou com necessidade de otimização?
Descubra mais
Está pronto para dar os próximos passos? Visite www.azlan.com/cisco-meraki-pt

Descubra mais
Descarregue o nosso guia de integração
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