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Transforme sua rede em  
um mecanismo de inovação.

Ofereça experiências 
inovadoras.
O Hyatt Regency Santa Clara fez uma parceria com  
a Cisco para criar uma experiência  personalizada  
e inovadora para o cliente usando Wi-Fi e a solução 
Cisco Connected Mobile Experiences.

O Hyatt Regency Santa Clara conseguiu:

•  Monitorar dados sobre o uso das instalações
pelos clientes

• Monitorar os serviços mais utilizados pelos hóspedes
• Descobrir as áreas mais frequentadas
•  Avaliar a eficácia dos anúncios digitais exibidos

internamente

Inove promovendo 
mais agilidade.
Veja como estamos ajudando os clientes a agilizar  
os processos, economizar e simplificar as operações.

Garanta a  
segurança em  
todos os lugares.
Use a rede como um sensor e um aplicador de políticas para 
proteger sua empresa antes, durante e depois de um ataque.

O Mondi Group, empresa austríaca com filiais em 
30 países, usou a tecnologia Cisco TrustSec® 
com o Cisco Identity Services Engine para:

20% 
de aumento na receita  

com o uso da rede Wi-Fi dos 
hóspedes para fins de coleta de 

dados e ações de marketing1

 65 
pontos de aumento  
em um importante  

indicador de desempenho 
que mede a fidelidade  

dos clientes

Depois
primeiros 5%

Antes
últimos 5%

Satisfação do cliente

A Zitcom está usando as soluções de rede 
definida por software da Cisco® para reduzir 
o tempo de implantação de aplicações no

mercado de horas para minutos.

“De repente, ficou muito 
fácil fazer atualizações 

de firmware.” 
— Thomas Raabo, gerente de operações de rede da Zitcom

A Lufthansa Systems adotou 
a Cisco Intelligent WAN 

(IWAN) e reduziu o tempo 
de provisionamento em até 

80%.3

A Penn Mutual usou as soluções Cisco  
Meraki® para fazer o provisionamento  

automático da VPN de site para site, gerando 

uma economia 
de 40%.4

Em 5 anos, 40% 
dos líderes de 
mercado de todos os 
setores não estarão 
mais na liderança 
devido ao ritmo das 
mudanças.”5

— Chuck Robbins, CEO da Cisco

“ 

A Cisco detecta ataques 

100x mais rápido
do que a média do setor.

46 horas
200 dias6

X

Reforçar a segurança sem aumentar 
o número de funcionários do

departamento de TI.

Promover uma política flexível de 
consumerização de TI (BYOD)  

sem comprometer a segurança. 

“A solução da Cisco nos oferece uma forma muito 
precisa de identificar, a partir do access point sem fio 
ou do switch, quem está tentando acessar o quê. Ela 
nos permite colocar os usuários na categoria certa e 
aplicar a política adequada para atender às demandas 

de segurança da informação.”7

— Roman Scarabot-Mueller, diretor de infraestrutura do Mondi Group International

É hora de você transformar sua rede em uma fonte de inovação.  
Nós podemos ajudá-lo. Descubra o que você pode realizar quando 

cria uma rede para o futuro.
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