
www.techdata.eu

Snabbt och enkelt att sälja 
Cisco Merakis molnnätverksprodukter är mycket enklare att pitcha och sälja. 
Tänk dig att du kan genomföra en utvärdering och bara ge offert på 2 pro-
dukter och slutföra affären på en dag. Det är försäljningscykeln för en typiskt 
Cisco Meraki-distribution.

Exceptionella rabatter för avtalsregistrering 
Cisco Meraki bygger på hälsosamma basmarginaler, givande samarbetspartner 
som registrerar avtal med garanterat skydd och utvecklade marginaler.

Generera leads i hög takt 
Cisco Meraki arbetar i både nya och traditionella marknadsföringskanaler, 
vilket genererar tusentals leads varje månad och erbjuder branschledande 
marknadsföringsverktyg till partner. 

Lyhörd och trevlig support 
Cisco Merakis lyhörda och kunniga säljteam hjälper dig att slutföra affärer 
med det du behöver, inklusive gruppsamtal, demo och ingående tekniska up-
pgifter. Du kan hitta rätt Meraki-representant med hjälp av verktyget ”Find My 
Rep” på 
partnerportalen.

Redo för managerade tjänster
Samarbetspartner har möjlighet att erbjuda Cisco Merakis molnhanterade 
nätverk som en tjänst, utan den infrastruktursutbyggnad som krävs av 
traditionella lösningar.

Detaljhandelskunder
Merakis molnhanterade nätverk sänker driftskostnaderna och förbättrar 
kundupplevelsen i allt från gäst-WiFi till att ta bort köer och inventariehan-
tering.

Utbildningskunder 
Merakis molnbaserade nätverksplattform är den perfekta lösningen för både 
högre utbildning och K-12, eftersom den levererar överlägsen prestanda, till-
förlitlighet, hantering och kostnadsbesparingar för ledande institutioner.

Sjukvård 
Merakis molnbaserade nätverkslösningar är perfekta för mobila användning-
sområden i sjukvården, samt för internettillgång för patienter och besökare 
på en enda  lätthanterad plattform.

Service och turism 
Merakis molnbaserade nätverkslösningar ger pålitliga, kostnadseffektiva och 
centralt hanterade nätverk som är enkla för hotellanställda och problemfria 
för gäster.

Fördelar med att sälja Cisco Meraki Cisco Merakis lösningar erbjuder dina kunder specifika fördelar
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Meraki är just nu en av Ciscos snabbt växande portföljer, ett företag som kommer att nå över 1 miljard USD i omsättning per 
år under det kommande året. Sedan Cisco förvärvade Meraki i november 2012 har antalet molnnätverkskunder ökat från 
15 000 till 120 000. Här är några anledningar till varför du ska bli en del av detta:
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Molnhanterad trådlös anslutning Molnhanterade switchar Molnhanterade säkerhetslösningar Hantering av mobila enheter MV-kamerorna

· Accesspunkter inomhus och utomhus 
· IEEE 802.11ac och 802.11n med ultrahög 
prestanda, upp till 1,9 Gb/s 
· Integrerad trådlös säkerhet och gäståt-
komst 
· Tredje radio avsedd för säkerhet och 
RF-optimering (inomhusmodeller) 
· Perfekt för högt belastade campusom-
råden, filialer, distansarbetare och kärva 
miljöer/utomhusmiljöer 
· Inbyggd trafikadministration, lokalanalys, 
gruppolicyer, som alla kan konfigureras 
med några få musklick

 
 
 

 

 · GE-åtkomstswitchar och 10 GE-aggre-
geringsswitchar 
· Centralt hanterad med övervakning och 
varningar 
· Extremt tillförlitlig och innefattar livs-
tidsgaranti 
· Optimerad för röst- och videotrafik med 
PoE tillgängligt på alla portar 
· Virtuell och fysisk stackning 
· Fjärrfelsökning (t.ex. kabeltest osv.)

· Komplett nätverk, säkerhet och program-
kontroll 
· Centralt hanterad från molnet 
· Innehåller brandvägg, auto VPN och filial 
routing 
· IPS, innehållsfiltrering, antivirus 
· Sex modeller som bygger från små filialer 
till stora universitetscampus

· Central provisionering, hantera företagets 
datorer och mobila enheter 
· Hitta och spåra företagets enheter var 
som helst i världen 
· Skydda enhetsgenomförande, fjärren-
sning av företag och integrerad kontroll 
över nätverksåtkomst 
· Nätverk med insyn och kontroll 
· Ingen lokal styrmaskinvara

MV-kamerorna levereras med allt som 
behövs för att de ska kunna användas på 
en gång. Lägg till kamerorna i ett nätverk 
innan de ens anländer och fjärrjustera 
inställningar för fokus, bländare och zoom

-128 GB SSD-lagring med industrikvalitet 
på  varje enhee
- 720p HD-inspelning med H.264-kodning
- IR-belysning för säkerhet nattetid med 
räckvidd på upp till 30 m
- 3–10 mm varifokal lins för olika använd-
ningsområdens
- 3 års garanti för all maskinvara

100 % molnhanterade nätverk
Cisco Merakis portfölj av nätverksenheter hanteras centralt från molnet. Denna 
funktionsrika, lättanvända molnarkitektur gör det möjligt för kunder att lösa nya 
företagsproblem och att minska driftkostnaderna.

Hantera hela nätverket från en dashboard 
· Styr användare, program och enheter 
· Ingen kontrollmaskinvara eller hanteringsprogramvara att installera och underhålla 
· Säker (PCI-kompatibel) molninfrastruktur
· Kan byggas ut från små siter till siter för miljoner användare
· Automatisk övervakning och varningar
· Sömlösa uppgraderingar över nätet
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Kan användare ansluta till 
det trådlösa nätverket utan     
problem?

Får anslutna användare en bra 
upplevelse?

Är några åtkomstpunkter överbel-
astade eller behöver optimeras?

Ta reda på mer Ta reda på mer
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Nätverksprestanda och -optimering – utnyttja heltäckande nätverksövervakning och felsökning med ditt helt 
integrerade Meraki-nätverk.

Meraki Wireless Health förenklar optimeringen av 
det trådlösa nätverket genom att automatiskt identifiera 
problem i tre breda kategorier. 

Meraki Insight hjälper IT-administratörer att optimera slutanvändarnas 
upplevelse, minska tiden det tar att isolera nätverks- eller programproblem 
som ligger utanför det lokala nätverket avsevärt och skapa nöjda, produktiva 
användare.
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