
Ny viden og inspiration
Igen i år er NetDesign rigt repræsenteret på Cisco Live 
- to årligt tilbagevendende events, som finder sted i Eu-
ropa og USA. Cisco Live giver deltagerne rig mulighed 
for at hente ny viden og inspiration - og blive klogere på 
så forskellige emner som Cloud, Collaboration, Data-
center, Devnet, Enterprice Networks, Internet of Things, 
Mobility, Security, Service Provider og It-Management. 

På årets første Cisco Live, som fandt sted i Barcelona 
i januar, deltog salgsdirektør Kim Høse sammen med 
20 kolleger og en lang række kunder. I alt deltog en 
stor delegation på ca. 70 mennesker fra NetDesign og 
TDC Erhverv. Snart tager de afsted igen. Denne gang 
går turen til San Diego - og det er der, ifølge Kim Høse, 
mange grunde til.

Det sætlige ved Cisco Live er, at det både henvender 
sig til it-specialister og ledere, der ikke nødvendigvis har 
teknisk indsigt. Det gør Cisco Live meget relevant ud fra 
et management perspektiv. 

Kom helt tæt på eksperterne
Årets  første Cisco Live var spækket med alle de førende 
specialiser fra hele verden, som var fløjet ind til Barcelo-
na for at deltage både som keynotes og i de aktiviteter, 
der var arrangeret. Det betød, at Cisco Live i Barcelona 
blev et af de bedste events, Cisco har arrangeret, bl.a.
fordi det var mere strategisk fokuseret end tidligere, og 
fordi man kiggede flere år ud i fremtiden. 

Unikke netværksmuligheder
I det hele taget er netværksmulighederne helt unikke på 
Cisco Live, fordi man kommer helt tæt på både kunder, 
leverandøren og deres partnere. Alle er samlet på ét 
sted - og alle har mulighed for at kommunikere på tværs.

Som kunde har man også mulighed for at udveksle erfa-
ringer og sparre med andre organisationer og virksom-
heder, som er på den samme teknologirejse, og man har 
mulighed for at opbygge relationer, som rækker langt ud 
i  fremtiden. 

Nye værdifulde netværksrelationer opstår
På Cisco Live i Barcelona lykkedes det igen i år for Net-
Design at samle en række kunder i et branchespecifikt 
netværk, hvor der blev skabt nye værdifulde relationer, 
på tværs af brancher, organisationer og virksomheder. 
Derudover blev der indledt en dialog og et samarbe-
jde, som vil få stor betydning for netværksmedlem-
merne fremover.

“

                  Jeg har deltaget på Cisco 
                  Live i mange år, og det plejer 
at være rigtig godt, men i år synes 
jeg, det var ekstra fedt, for det var 
helt tydeligt, at Cisco Live i Europa 
nu har fået så stor kvalitet, at man 
ikke længere behøver at tage helt 
til USA for at blive inspireret.

                 På Cisco Live får vi og vores
                 kunder adgang til Cisco og 
deres udvidede partner-, producent- 
og leverandørnetværk. Det  giver 
en unik mulighed for at netværke og 
sparre med verdens førende ekspert-
er, som kaster en masse værdifuld 
viden, indsigt og inspiration af sig, og 
får os til at tænke i helt nye muligheder.

                 Vi deltager i mange events, 
                  men ser særligt frem til dem, 
vores største partnere Microsoft og 
Cisco arrangerer. Cisco Live er et af 
de største events, som altid byder på 
ny interessant viden,  masser af inspi-
ration og unikke netværksmuligheder, 
for os og vores kunder. 

Salgsdirektør, 
Kim Høse er vild 
med Cisco Live
   - læs hvorfor...

“

“



Et case-orienteret event
En anden rigtig god ting ved Cisco Live i Barcelona 
var, at det var mindre produktorienteret og langt mere 
case-orienteret end tidligere.  Særlig Cloud-området er 
et godt eksempel på, at det lykkedes at vise, hvordan 
det er muligt at skabe arkitekturer, der kan understøtte 
rejsen til skyen, og at automatiseringen til clouden kan 
realiseres i virkeligheden. På den måde kom kunderne 
meget mere i fokus, fordi produktet blev sat i en kon-
tekst, som var konkret og nem at relatere til. 

Fremtiden er ikke langt væk
Csco Live i Barcelona gav et kig ind i den digitale frem-
tid, som faktisk slet ikke ligger så langt ude i fremtiden. 
Det viste, hvordan vi kan arbejde i den nye virkelighed, 
og hvordan vi kan bruge Clouds og hele infrastrukturen 
rundt om den - ikke mindst det store og komplekse lag 
af sikkerhed, der ligger og understøtter det hele.

Dialog på  tværs 
På Cisco Live kan man blive klogere på sine egne ud-
fordringer. Gennem sparring med andre ligesindede, 
leverandører og producenter, kan man lære af hinan-

den og udveksle idéer. Man kan hente inspiration fra 
andre, som måske har fundet en løsning på et generelt 
problem, og man kan få råd og hjælp til at løse nogle af 
de udfordringer, der driller i hverdagen. 

Tag med NetDesign til Cisco Live
Hvis nogen skulle være i tvivl, så slår Kim Høse fast med 
syvtommer søm, hvorfor man bør tage med NetDesign 
til Cisco Live. 

Skriv til os og få mere information om, hvordan du 
kommer med NetDesign til events:  
kundecenteret@netdesign.dk
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Kim Høse
Salgsdirektør, NetDesign

                 Når man, gennem eksempler, 
                 tager udgangspunkt i kun-
dernes hverdag og helt konkret viser, 
hvordan forskellige virksomheder, 
brancher og organisationer udnytter 
produkterne, samt hvilken værdi de 
tilfører kunderne, så bliver både pro-
dukterne og teknologierne bag lige 
pludselig relevante og interessante. 
Kunderne bliver inspireret til at tænke 
i helt nye baner, som kan løfte hele 
deres forretning og gøre deres virk-
somheder og organisationer langt 
mere robuste og konkurrencedyg-
tige i fremtiden.

                 På Cisco Live taler vi på tværs
                af teknologiområderne, f.eks. 
kan man opleve Modern Work-
place-folk tale med både Net-
værks-folk og Sikkerheds-folk – og 
det kommer der bare noget rigtigt 
spændende ud af, fordi det foregår i 
en anden kontekst, end den der defi-
nerer vores hverdag. Vi får simpelthen 
nedbrudt siloerne, når vi taler med 
hinanden på tværs, og det åbner bare 
op for rigtig mange muligheder.

                 Hvis du vil opdateres på den 
                 sidste nye viden, de sidste nye 
teknologier - og hvis du er til dialog, 
sparring, inspiration og netværk med 
ligesindede, eksperter, producenter, 
leverandører – og os, så tag med 
til Cisco Live. Det gør bare en stor 
forskel at deltage og være der selv.

Cisco Live giver 
muligheder for 
dialog og sparring 
i et fantastisk 
netværksmiljø.

“

Kim Høse
Salgsdirektør, NetDesign
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