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Tips til deltakelse
• For de som ønsker å delta på foredrag, anbefaler vi et Full Conference Pass. Da kan man 

gå inn og forhåndsbooke plasser.

• Dersom det er et fåtall foredrag som er aktuelle, og ingen krise om man ikke får delta, gå 
for ett Explorer Pass. Man får nemlig komme inn på foredrag også med dette passet, men 
man må vente på utsiden til foredraget starter. Dersom det er plass så slipper man inn.

• Sett av mye tid på World of Solution. Man får mulighet til å snakke direkte med Cisco-
spesialister og kan stille de konkrete spørsmål, både på funksjonalitet, design og 
roadmap. 

• Ikke lås deg til «ditt fagområde», vår erfaring er at man har stor glede av å lære om hva 
Cisco gjør innenfor andre områder.
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Keynote

Jeg fikk en følelse av at Cisco denne gang presenterte mere av sin core business hvis man 
sammenligner forrige år der de f.eks. presenterte «Secure SD-Wan» som en sammensatt 
løsning med kundereise og hele pakka, så var det i år - en fet router med høy kapasitet og 
sikkerhet på IOT noe av det som stod på agendaen.

Enterprise networking: 5G, bruken av AI i nettverk.

Security: Zero Trust, Cloud, IoT

Data Center: Intelligens og automasjon

Collaboration: Skifte til oppringing i skyen og flere nye Webex-produkter
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Ateas opplegg
• Felles hotell, pluss 15 personer på tilliggende hotell
• Felles samling i baren på hotellet hver dag kl.18 – Atea og kunder blandet.
– Mange gode samtaler mellom Atea ansatte, Atea og kunder og kunder seg i 

mellom.
• Felles avreise fra hotellet hver kveld til en ny restaurantopplevelse
• Jørn hadde laget et flott opplegg, både for oss «Ateanianere» og kunder, og allting 

fløt på meget smooth med fin opptrapping av kvalitet dag for dag med avslutting på 
en fin fiskerestaurant der vi hadde utsikt over havnen. Opplegget gjør det lett å 
prate med kunder og den blandingen av AM, Konsulent, Løsningsalg, Cisco og 
kunder gir interessante diskusjoner og knytter oss tettere sammen.

• Felles avreise med Atea og kunder til eventet hver dag 07:45



Cisco sier at 70% av 
Fortune 100 kjører Cisco 
SD-wan
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Security oversikt
Jeg gikk all-in på Zero-Trust og skysikkerhet i år, men hvis man ser på messegulvet så var 
det ganske standard inndeling av Brannmur, Epost, Aplikasjonsikkerhet osv., og det som 
stod ut mest var ett enormt Umbrella-hjørne samt ett knallgrønt DUO-booth. 

I sessionene var det tydelig at de har inkludert DUO (multifaktor-autentisering) i de fleste 
løsninger de presenterte og det var enda mere integrering av sikkerhets-produkter en noen 
gang, dette er veldig gøy å se og det gir bare mere tilbake til kundene med fordeler som 
bedre og raskere oversikt.

Ciscos aproach til Zero-Trust baseres på at det er starten på en reise og at du ikke vil 
komme hele veien gjennom kun kjøp av produkter uten det er tankegangen i hvordan 
designe nødvendig access for mennesker, applikasjoner, systemer og systemkontoer. 
Produktene som kan inngå blir da SD-access, DUO, Tetration.
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Zero Trust
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World Of Solutions

I utstillerdelen (World Of Solutions) 
var det i år en mere jevn fordeling av 
de ulike områdene Cisco kan tilby 
løsninger på. 

Bildet viser Service Provider, 
Multicloud, Data senter og 
Collaboration. 
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World of Solution - CX
Det er vert å nevne at Cisco 
hadde veldig mye plass til CX i år.

Det var både CX for partnere men 
også samtlige av Ciscos egne CX-
produkter visedes fram og jeg må 
si at de fleste imponerte ganske 
mye, eller hva sier du om 
informasjon om sannsynligheten 
for at 2 av dine rutere krasjer 
innom den nærmeste uken og at 
en update av OS på 10 svitsjer vil 
senke risikoen for feil med 
90%…ganske kult benyttende av 
sin egen database. Dette kan vi 
selge på toppen av det vi leverer.
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World of Solution - CX
På CX og security har Cisco en egen managed security som 
automatisk kan rette feil og blokkere trusler. For å få det til så 
trengs:

* Umbrella
* AMP
* Stealthwatch
* Tjeneste

Disse skal så tunes på en måte Cisco krever, og så kan man 
plugge på managed security. Dette vil da gå gjennom egne 
kommunikasjons-kanaler for hver produkt med 2-veis flyt der info 
fra nettet kontinuerlig analyseres med Ciscos enorme databaser 
og sender ut justeringer, blokkeringer og rapporter på en helt 
automatisert måte.
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Hva er Cisco Live og hvorfor delta?
• Ciscos årlige kundekonferanse der man får lære fra eliten i Cisco direkte. Ny teknikk via 

presentasjoner, demoer, stands og 1:1 møter med eksperter.

• Cisco Live er en enorm arena for kompetanseheving og nettverksbygging innenfor Cisco og sine
partnere sine teknologier, produkter og løsninger. 

• En mulighet for ATEA å ta med kunder på faglig oppdatering og styrke kundeforholdet i
en uformell setting via seanser, whisper-suites samt wine & dine hver kveld.

• Gjennomføres 4 ganger i året forskjellige steder i verden, årets Cisco Live i Europa ble
arrangert i Barcelona. 

• Kompetanseløft både på nye produkter og deep-dive i klassikerne. 
Bidrar til å spre fordeler med top-10 og selge framtidsrettet. 
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Deltakende fra Norge/ Atea

• Jørn Andersskog og Espen Riska

• Totalt 39 personer fra Atea
• 34 kunder

• 5 stk. fra Cisco
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DevNet
Devnet var stort sist, men 
denne gang hadde det 
eksplodert helt vanvittig.

Halve The Hub var brukt til 
Devnet !!

De hade laget en trinn for 
trinn måte å følge med der 
vi ser starten på bildet og 
så var det videre Workshop 
1, 2, 3 og en stor scene. 
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Cisco Live Barcelona 2020

• For konsulenter og andre teknisk personell er det en MENGDE av dyptgående foredrag og 
lab´er man kan delta på – innenfor alt som Cisco leverer – rundt 100 om dagen.

• Mulighet for å ta sertifiseringer, Hub´s and spoke´s for samtaler med likesinnede og World 
of solutions.

• Whisper suite´s: En mulighet for direktedialog med Product Management innenfor de ulike 
fag- og produktområdene eller å kjøre som ett kundemøte.

• Det er viktig å planere hva man vil få ut av besøket da det er så mye å se på at man kan 
drukne helt, og de sessionene man vil se, eller labene man vil kjøre stort sett er fullt 
allerede på Mandagen dagen før selve starten av Cisco Live



Sist kunne man bygge skateboards til donering 
I år kunne man bygge en sykkel som ble donert til noen som trenger
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Nyheter – ny vri på Epost sikkerhet for O365
• Leif hadde ordnet en VIP seanse der Cisco viset en nyutviklet 

versjon av Email Security for O365.

Noen av nyhetene vil vare:
• Single SKU
• Sikkerhet på interne mail (bruker til bruker innom organisasjon)
• Retrospective detection (gjøres med AMP i dag på CES)
• Rapporter og grafer som viser verdi med en gang, f,eks hvor mye 

spam Microsoft har stoppet og hvor mye mere spam, trussler og 
malware Cisco har stoppet på toppen av det – måned for måned.

Denne er i Alfa nå og vil komme i partner-beta rundt Mars/April der 
vi kan få syne den i sømmene og få full innsikt i hvor vanlige CES 
slutter og denne tar over.

Vi gleder oss å teste ut!





15 000 mennesker kom på keynote. Skal du og din kunde delta neste år?



Fin


