wingmen Cloud Managed Service
En Cloud-platform skræddersyet til
moderne virksomheder.
Hvordan fungerer Cisco Meraki?
•
HVORFOR KØBE CISCO MERAKI
Sikre din virksomhed med en komplet cloudbaseret løsning
Mange virksomheder er trætte af at bruge flere timer om dagen på
netværksadministration. Cisco Meraki er en nemmere og billigere
netværksløsning.
Med Cisco Meraki får du en komplet løsning af trådløse AP’er, switche,
firewalls, WAN-optimering og MDM.
Cisco Meraki er en banebrydende netværksløsning, der giver dig fuld
kontrol - men uden behov for at bekymre dig om opdateringer,
overvågning og vedligeholdelse. Alt styres og automatiseres i Ciscos
egen Cloud. Det betyder, at du kan bruge mere tid på andre opgaver.
Hele Cisco Meraki-porteføljen kan styres centralt fra en intuitiv
grænseflade. Dette funktionsrige og brugervenlige dashboard gør det
muligt for kunderne at reducere driftsomkostningerne og hurtigt
gennemføre it-initiativer for at opnå virksomhedens mål.

•
•

•

Cisco Meraki leverer en
komplet cloud-baseret løsning
bestående af trådløse AP’er,
switche, firewalls, WANoptimering og MDM
Alt er centralt styret via
webben
Enhederne forbinder sig selv til
management portalen, hvilket
gør det nemt at komme i gang
Løsningerne skalerer fra små
afdelingskontorer til store
netværk

Fordelene ved Cisco Meraki:
• Løsningen skræddersyes efter din virksomheds behov
• Netværk kan overvåges og driftes i en enkelt browser
• Simpelt og sikkert gæstenetværk
• Automatiske sikkerheds- og softwareopdateringer via Cloud.
• Mulighed for at implementere en betalingsløsning på eksempelvis
•
•
•
•

gæstenetværk
Mulighed for avancerede funktioner som Heatmaps, Quality of
Service på din virksomheds kritiske applikationer, Presence og IWAN,
som aktiveres via dashboard etc.
Isoler og reparer problemer på minutter med dertil indbyggede
værktøjer
Ingen controller hardware eller management software til at
vedligeholde
Udvikle og udrul tilpasset funktionalitet og nye digitale initiativer
med åbne API'er
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