
W Cisco ułatwiamy sprzedaż oprogramowania 

Cisco ONE i oferujemy teraz więcej możliwości 

zintensyfikowania działalności oraz dostarczania 

wartości partnerom.

Nowy model oprogramowania Cisco ONE 

oddziela warstwę oprogramowania od warstwy 

sprzętowej, co ułatwia sprzedaż infrastruktury.

Najważniejsze korzyści ze sprzedaży oprogramowania Cisco ONE
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Oprogramowanie Cisco ONE 
jest dostępne w standardowej 
cenie jako kompletny pakiet 
składników oprogramowania, 
sprzętu i wsparcia, co pozwala 
uniknąć wybierania między 
zróżnicowanymi cenowo 
funkcjami oprogramowania.

Oprogramowanie Cisco ONE 
zapewnia natychmiastowy 
dostęp do wprowadzanych 
przez Cisco na bieżąco 
innowacji oraz technologii, 
np. aktualizacji i nowych 
składników oprogramowania.

Użytkownicy mogą przenieść 
oprogramowanie Cisco ONE na 
inny sprzęt bez 

konieczności ponownego zakupu 
licencji na oprogramowanie 
w związku z aktualizacją lub 
modernizacją sprzętu.

Nowe oprogramowanie Cisco 
ONE może być opłacane 
w formie abonamentu, a 
klienci nie muszą nabywać 
pojedynczej licencji 
wieczystej.

Skorzystaj z programu Cisco® 
Icebreaker, aby odkryć 
nowe możliwości w zakresie 
modernizacji i migracji w 
istniejących środowiskach 
sieciowych i informatycznych 
klientów.

Prostsza sprzedaż Wyzwala 
innowacyjność

Umożliwia przenoszenie 
licencji

Niższe koszty Wychwytuje nowe okazje 
biznesowe

Wybierz narzędzia, które zaspokoją potrzeby biznesowe klientów w ramach oprogramowania Cisco ONE.

Ewoluuj z Ingram Micro
...i sięgnij po wszystkie korzyści, jakie oferuje oprogramowanie Cisco ONE

Przegląd oprogramowania Cisco ONE™

Utrzymaj swoją przewagę dzięki 
Ingram Micro i Cisco
Zarabiaj więcej, sprzedawaj więcej i szybciej z 
oprogramowaniem Cisco ONE.



Składniki pakietu Cisco ONE
Proste rozwiązania w formie pakietów

Aby dowiedzieć się więcej na temat oprogramowania Cisco ONE, kliknij tutaj lub 
skontaktuj się ze sprzedawcą Ingram Micro.

Copyright 2018 Ingram Micro. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument ma charakter poufny i nie jest przeznaczony do publicznego rozpowszechniania.

Data Centre WAN Access

Threat Defence for Data CentreAdvanced Security

Advanced Applications

Foundation

Threat Defence WAN

WAN Collaboration

Foundation for WAN

WAN

Identify Services for Access

ECS: ITSM Big Data & 
Analytics

Data Center 
Fabric Campus Fabric

ECS: Cloud 
Management

Cloud

ECS: 
Infrastructure 
Automation

Compute

Foundation for 
Networking

Networking

Foundation
for Switching

Switching

Advanced Mobility
Services

Foundation
for Wireless

Wireless

https://www.ingramflyhigher.com/fr/landing-pages/cisco-one

