Cisco DNA Center

Få fuld kontrol over dit netværk
Har I har brug for et værktøj, der kan hjælpe med at optimere drift og vedligehold af jeres netværksinfrastruktur, som kan imødekomme de voksende krav,
der stilles til dit netværk, og samtidig kan beskytte jer imod cybertrusler?
Sig farvel til det statiske netværk

Software Defined Network

Som netværksadministrator ved du, at de traditionelle statiske netværk giver en række udfordringer.

Cisco DNA Center er en Software Defined Networksløsning. Med Cisco DNA Center kan du automatisere og styre hele eller dele af jeres netværk,
samtidig med at du sikrer tilgængelighed på tværs
af WAN-, Campus- og branch-netværk.

Fra et forretningsperspektiv er traditionelle netværk
komplekse, rigide og dyre at administrere og derfor ikke egnede til et moderne, hurtigt skiftende og
dynamisk miljø.
Pga. flere berøringspunkter og komplekse brugerinteraktioner er netværksadministration vanskelig i
et traditionelt netværk. Det betyder at problemløsningen og fejlfindingen tager lang tid.
Så hvordan kan man gøre netværket enklere og
mere fleksibelt, lettere at administrere og mere
omkostningseffektivt - samtidig med at man gør
fejlfindingen og problemløsningen nemmere?
Svaret er Cisco DNA Center, som giver dig fuld
kontrol over dit netværk.

Cisco DNA Center
Cisco Digital Network Architecture, også kaldet
DNA Center, sikrer, at I har fuld kontol over netværket.
Det sikrer transparens, øger fleksibiliteten, og garanti
for networks compliance på tværs af lokationer.

Cisco DNA Center er den grundlæggende controller- og analyseplatform i hjertet af Cisco Digital
Network Architecture. Ved hjælp af kunstig intelligens , handlingsmæssige indsigter og synlighed i
realtid, får du et system, der giver dig mulighed for
at reagere hurtigt på forretningens skiftende behov.

NetDesign - din Cisco partner
NetDesign er Certificeret Cisco Partner og har
været det i mere end 25 år. Vores erfarne konsulenter sikre jer velbyggede innovative løsninger
baseret på Cisco DNA Center. Med partnerskabet
mellem Cisco og NetDesign kombineres projektog integrationsviden med den førende producent i
netværksindustrien. Sammen giver vi jer branchens
mest velimplementerede og effektive løsninger.

Hvilke områder har I brug for at fokusere på?
Cisco opererer med 3 vigtige områder:
•
•
•
•
•

Automation
End-to-end visibilitet
Policy baseret provisionering
Sikre software compliance
Template baseret netværks
ændringer
• Zero-touch deployment af nye
netværks enheder

Assurance:
•
•
•
•
•

Security:

Automation
End-to-end visibilitet
Policy baseret provisionering
Sikre software compliance
Template baseret netværks
ændringer
• Zero-touch deployment af nye
netværks enheder

• Detect, contain and mitigate
threats
• Få fuld visibilitet over brugere, udstyr, applikationer og processer
• Reducer angrebsmulighederne
• Bloker cyber-angreb
• Monitorer og fasthold it-policies

Næste generations netværksadministration

Fordele ved Cisco DNA fra NetDesign

Cisco DNA Center er den grundlæggende controller- og analyseplatform for store og mellemstore
virksomheder, som via et et enkelt dashboard, gør
det nemt at styre netværket. Det giver det overblik, du
har brug for, for at kunne reagere hurtigere og mere
intelligent på ændringer og udfordringer i netværket.

Der er en lang række fordele ved at vælge Cisco DNA
Center fra NetDesign. Cisco DNA Center er den netværksløsning, som sikre jer bedst til fremtiden.

Ciscos DNA Center benytter Ciscos intelligente
analysefunktioner, som gøre det muligt, at muligt at
trække data fra hele netværket. Derudover kan du
bruge Cisco DNA Center til at integrere tredjeparts
tjenester i dit netværk.

Slip af med it-gælden
Danske virksomheder bliver mødt med store krav i
forhold til tilgængelighed og omstillingsparathed.
Samtidig skal de overholde datalovgivningen,
compliance og dokumentere høj sikkerhed omkring virksomhedens kritiske data. Det skaber flere
udfordringer, når man på den ene side skal sikre
sine data og på den anden side også skal sikre
tilgængelighed og dokumentation.
Mange af disse virksomheder har it-gæld i deres
netværksinfrastruktur. Det kan betyde, at man
har switche, som er end-of-life, WAN-forbindelser
baseret på ældre teknologier, og firewalls som ikke
har den nødvendige fleksibilitet og sikkerhed.
Hvis netværket bliver en hæmsko for udviklingen af
forretningen, efterlader det virksomhederne i en
situaion, hvor de konstant kommer til at handle reaktivt fremfor proaktivt.
I NetDesign hjælper vi dig med at lave en køreplan,
samt en prioritering af rejsen mod et fleksibelt, sikkert
og automatiseret netværk. Et netværk som er centralt
styret, og hvor ændringer foretages hurtigt og sikkert.

I dag afhænger forretningssucces af, at virksomheder kan tilpasse deres netværk til forretningens
skiftende behov. Imidlertid er den traditionelle
statiske netværksmodel ikke i stand til at imødekomme de dynamiske behov, der forekommer i en
digital forretning.
Den moderne hybride arbejdsplads kendetegnes
ved overvældende kompleksitet på grund af det
store antal brugere, enheder, applikationer og øget
mændge data. Det stiller store krav til netværkets
skalerbarhed.

Sikkerheden er integreret
For at løse disse problemer, er der brug for nye
dynamiske softwaredrevne netværksmodeller, der
omfatter automatisering, integreret sikkerhed og
avanceret analyse hjulpet af kunstig intelligens og
maskinindlæring.
Med Cisco DNA Center får du sikkerhed for en god
transformation, samt et compliant netværk, som
hurtigt tilgodeser de voksende krav, som forretningen stiller, samtidig med at driften effektiviseres og
transparensen øges.

NetDesign tilbyder en bred vifte af leveringsmuligheder, der passer til jeres forretning:
• Traditionel: Køb med konsulenthjælp til transition og
mulighed for diverse break and fix services.
• Managed: Køb med transition og proaktiv driftsservice.
• As a Service: Fast månedlig pris for hele løsningen
inkl. proaktiv drift.
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