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Voorwoord
Cisco Validated Designs (CVD's) vormen de basis voor systeemontwerp uitgaande van veel voorkomende 
use cases of huidige systeemprioriteiten voor engineering. Ze omvatten allerlei technologieën, functies en 
toepassingen die inspelen op de behoeften van gebruikers. Cisco-engineers hebben elk CVD uitgebreid getest 
en gedocumenteerd om te komen tot snellere, betrouwbaardere en voorspelbaardere implementatie.

Deze ontwerpsamenvatting bevat informatie over de use cases die in een reeks of set gerelateerde CVD-
handleidingen worden besproken, en een overzicht van de Cisco-producten en technologieën die een oplossing 
bieden voor de uitdagingen die voortkomen uit de use cases.

Opmerkingen en vragen
Gebruik het feedbackformulier als u commentaar wilt geven op een handleiding of vragen wilt stellen.

Zie de volgende site voor de meest recente CVD-handleidingen:

http://www.cisco.com/go/cvd/campus

http://cvddocs.com/feedback/?id=225-14
http://www.cisco.com/go/cvd/campus
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Inleiding
Er bestaat de neiging het netwerk af te doen als een simpel geheel van leidingen en te denken dat alleen de 
dikte en de lengte van de leidingen of de doorvoersnelheid van de koppelingen belangrijk is. De leidingen in een 
groot stadion of een flatgebouw moeten zijn ontworpen voor de schaal, toepassing, redundantie en beveiliging 
waarvoor ze gebruikt zullen worden, en moeten gebruikspieken aankunnen. Voor het netwerk gelden dezelfde 
overwegingen. Aangezien gebruikers afhankelijk zijn van het netwerk voor bijna alle informatie die ze nodig 
hebben om hun werk te doen en om hun spraak of video op betrouwbare wijze te verzenden, moet het netwerk 
in staat zijn te zorgen voor veerkrachtig, intelligent transport.

Zelfs met de grote bandbreedte die beschikbaar is voor LAN-backbones kunnen prestatiegevoelige 
toepassingen lijden onder jitter, vertraging en pakketverlies. Het is de functie van de netwerkbasis om een 
efficiënt, fouttolerant transport te bieden dat onderscheid kan maken tussen soorten toepassingsverkeer en 
daardoor intelligente beslissingen ten aanzien van werklastverdeling kan nemen wanneer het netwerk tijdelijk 
overbelast is. Het netwerk moet intelligente prioritering en wachtrijverwerking van verkeer langs de efficiëntst 
mogelijke route bieden, ongeacht of de netwerktoegang van een gebruiker bekabeld of draadloos is en ongeacht 
of de gebruiker zich op het hoofdkantoor of in een externe locatie bevindt.

Cisco Validated Designs voor de campus omvatten zowel bekabelde als draadloze connectiviteit voor een 
complete netwerktoegangsoplossing. In dit document wordt het volgende uitgelegd:

•	 Het ontwerp van het bekabelde basis-LAN voor de campus.

•	 Hoe het draadloze LAN veilige netwerktoegang uitbreidt naar uw mobiele werknemers.

•	 Hoe het draadloze LAN gasttoegang kan bieden voor contractanten en bezoekers van uw faciliteiten.

Alle CVD-handleidingen waarnaar in deze ontwerpsamenvatting wordt verwezen, zijn beschikbaar op:

www.cisco.com/go/cvd/campus

http://www.cisco.com/go/cvd/campus
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Ontwerpsamenvatting bekabeld 
campus-LAN

Het LAN is de netwerkinfrastructuur die toegang biedt tot netwerkcommunicatieservices en -resources 
voor eindgebruikers en apparaten die verspreid zijn over één verdieping of gebouw. Een campusnetwerk 
wordt gevormd door een groep LAN's te verbinden die verspreid zijn over een klein geografisch gebied. 
Ontwerpconcepten van campusnetwerken variëren van kleine netwerken met één LAN-switch tot zeer grote 
netwerken met duizenden verbindingen.

De Campus Wired LAN Technology Design Guide maakt communicatie mogelijk tussen apparaten in een gebouw 
of groep gebouwen, en verbinding met het WAN en de internet-edgemodules in de kern van het netwerk.

Dit ontwerp biedt met name de netwerkbasis en -services voor het volgende:

•	 Gelaagde LAN-connectiviteit

•	 Bekabelde netwerktoegang voor werknemers

•	 IP-multicast voor efficiënte datadistributie

•	 Bekabelde infrastructuur die geschikt is voor multimediaservices

Hiërarchisch ontwerpmodel
De Campus Wired LAN Technology Design Guide gebruikt een hiërarchisch ontwerpmodel om het ontwerp op te 
splitsen in modulaire groepen of lagen. Doordat het ontwerp in lagen wordt opgesplitst, kan elke laag specifieke 
functies implementeren. Dat vereenvoudigt het netwerkontwerp en daarmee de implementatie en het beheer van 
het netwerk.

Dankzij modulariteit in het netwerkontwerp kunt u ontwerpelementen maken die in het hele netwerk kunnen 
worden gerepliceerd. Replicatie biedt een eenvoudige manier om de schaal van het netwerk aan te passen en is 
tevens een consistente implementatiemethode.

In platte of vermaasde netwerkarchitecturen hebben veranderingen vaak gevolgen voor een groot aantal 
systemen. Hiërarchisch ontwerp helpt operationele veranderingen te beperken tot een subset van het netwerk, 
wat het beheer vergemakkelijkt en de veerkracht vergroot. Als het netwerk modulair wordt gestructureerd in 
kleine, gemakkelijk te begrijpen elementen, wordt de veerkracht ook verbeterd doordat fouten gemakkelijker te 
isoleren zijn.

Een hiërarchisch LAN-ontwerp omvat de volgende drie lagen:

•	 Toegangslaag—Biedt endpoints en gebruikers directe toegang tot het netwerk

•	 Distributielaag—Combineert toegangslagen en biedt connectiviteit aan services

•	 Kernlaag—Biedt connectiviteit tussen distributielagen voor grote LAN-omgevingen

http://cvddocs.com/fw/220-14
http://cvddocs.com/fw/220-14
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Afbeelding 1 - Hiërarchisch LAN-ontwerp
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Elke laag biedt andere functionaliteit en voorzieningen aan het netwerk. Afhankelijk van de kenmerken van de 
implementatielocatie hebt u één, twee of alle drie de lagen nodig. Voor een locatie die bijvoorbeeld uit één 
gebouw bestaat, zijn wellicht alleen de toegangslaag en de distributielaag nodig. Als de organisatie echter 
groot genoeg is, zijn voor het netwerk mogelijk de toegangs-, distributie- en kernlaag nodig, ook al bevindt de 
organisatie zich in één gebouw. Voor een campus van meerdere gebouwen zijn waarschijnlijk alle drie de lagen 
nodig. 

Afbeelding 2 - Schaalbaarheid door middel van een modulair ontwerp
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Toegangslaag
De toegangslaag is waar door gebruikers beheerde apparaten, voor gebruikers toegankelijke apparaten en 
andere endpointapparaten worden verbonden met het netwerk. De toegangslaag biedt zowel bekabelde als 
draadloze connectiviteit en bevat functies en services die beveiliging en veerkracht voor het hele netwerk 
garanderen.

Afbeelding 3 - Connectiviteit op de toegangslaag
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•	 Apparaatconnectiviteit—De toegangslaag biedt apparaatconnectiviteit met hoge bandbreedte. Als 
het netwerk een transparant onderdeel van het dagelijks werk van eindgebruikers moet zijn, moet de 
toegangslaag pieken van hoge bandbreedte vereisend verkeer ondersteunen wanneer gebruikers 
routinematige taken uitvoeren, zoals grote e-mails verzenden of een bestand openen vanaf een interne 
webpagina.

Aangezien allerlei typen apparaten van eindgebruikers op de toegangslaag verbinding maken—pc's, 
IP-telefoons, draadloze access points en IP-videocamera's—kan de toegangslaag allerlei logische 
netwerken ondersteunen, wat voordelen oplevert op het gebied van prestaties, beheer en beveiliging.

•	 Veerkracht en beveiligingsservices—Het ontwerp van de toegangslaag moet ervoor zorgen dat het 
netwerk beschikbaar is voor alle gebruikers die het nodig hebben, wanneer ze het nodig hebben. Als 
verbindingspunt tussen het netwerk en de clientapparaten, moet de toegangslaag het netwerk helpen 
beschermen tegen menselijke fouten en kwaadaardige aanvallen. Deze bescherming houdt in dat ervoor 
wordt gezorgd dat gebruikers alleen toegang tot geautoriseerde services hebben, dat wordt voorkomen 
dat apparaten van eindgebruikers de rol van andere apparaten in het netwerk overnemen en, indien 
mogelijk, dat wordt gecontroleerd of elk eindgebruikersapparaat zich in het netwerk mag bevinden.

•	 Geavanceerde technologische mogelijkheden—De toegangslaag biedt een set netwerkservices 
die geavanceerde technologie ondersteunen, zoals spraak en video. De toegangslaag moet 
gespecialiseerde toegang bieden voor apparaten die geavanceerde technologie gebruiken. Er moet 
voor worden gezorgd dat verkeer van deze apparaten niet wordt gehinderd door verkeer van andere 
apparaten en verkeer dat nodig is voor een groot aantal apparaten in het netwerk moet efficiënt worden 
afgeleverd.
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Toegangslaagplatforms
De Campus Wired LAN Technology Design Guide ondersteunt de volgende Cisco-switches als 
toegangslaagplatforms:

•	 Cisco Catalyst 2960-S Series-switches

•	 Cisco Catalyst 2960-X Series-switches

•	 Cisco Catalyst 3560-X Series-switches

•	 Cisco Catalyst 3750-X Series-switches

•	 Cisco Catalyst 3650 Series-switches

•	 Cisco Catalyst 3850 Series-switches

•	 Cisco Catalyst 4500E Series-switches

Distributielaag
De distributielaag ondersteunt vele belangrijke services. Als connectiviteit in een netwerk het hele LAN moet 
bestrijken, tussen verschillende toegangslaagapparaten of van een toegangslaagapparaat naar het WAN, is het 
de distributielaag die deze connectiviteit mogelijk maakt.

•	 Schaalbaarheid—Op een locatie met meer dan twee of drie toegangslaagapparaten, is het niet praktisch 
om alle access switches onderling te verbinden. De distributielaag fungeert dan als aggregatiepunt voor 
meerdere toegangslaagswitches.

De distributielaag kan bedrijfskosten verlagen door het netwerk efficiënter te maken, door 
minder geheugen te vereisen, door foutdomeinen te maken die storingen of netwerkwijzigingen 
compartimentaliseren en door resources voor apparaten elders in het netwerk te verwerken. De 
distributielaag vergroot ook de beschikbaarheid van het netwerk door storingen tot kleinere domeinen te 
beperken.

•	 Complexiteit reduceren en veerkracht vergroten—De Campus Wired LAN Technology Design Guide 
gebruikt een vereenvoudigde distributielaag, waarin een distributielaagknooppunt bestaat uit één 
logische entiteit die kan worden geïmplementeerd met behulp van een paar fysiek gescheiden switches 
die als één apparaat werken, of met behulp van een fysieke stack met switches die als één apparaat 
werken. Veerkracht wordt geleverd door fysiek redundante componenten zoals voedingen, supervisors 
en modules, en door stateful switchover voor redundante, logische besturingsvlakken.

Deze aanpak reduceert de complexiteit van de configuratie en het gebruik van de distributielaag, omdat 
er minder protocollen nodig zijn. Er is weinig of geen afstemming nodig om binnen of onder de seconde 
convergentie te bieden rond storingen of onderbrekingen. 

Tweelaags ontwerp
De distributielaag biedt connectiviteit aan netwerkgebaseerde services, aan het WAN en aan de internet-edge. 
Netwerkgebaseerde services kunnen Wide Area Application Services (WAAS) en draadloze LAN-controllers 
bevatten, maar zijn daar niet toe beperkt. Afhankelijk van de grootte van het LAN kunnen deze services en de 
verbinding ervan met het WAN en de internet-edge zich bevinden op een distributielaagswitch waar ook de 
toegangslaagconnectiviteit van het LAN zich bevindt. Dit wordt ook een gecombineerd kernontwerp genoemd, 
omdat de distributie dient als de Layer 3-aggregatielaag voor alle apparaten.

http://cvddocs.com/fw/220-14
http://cvddocs.com/fw/220-14
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Afbeelding 4 - Tweelaags ontwerp: distributielaag die functioneert als een gecombineerde kern
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Drielaags ontwerp
Grotere LAN-ontwerpen vereisen een speciale distributielaag voor netwerkgebaseerde services, in plaats van 
connectiviteit te delen met toegangslaagapparaten. Naarmate de dichtheid van WAN-routers, WAAS-controllers, 
internet-edgeapparaten en draadloze LAN-controllers toeneemt, wordt de mogelijkheid om verbinding met één 
distributielaag te maken moeilijk te beheren. Er is een aantal factoren dat een rol speelt bij LAN-ontwerp met 
meerdere distributielaagmodules:

•	 Het aantal poorten en de poortbandbreedte die het distributielaagplatform kan bieden, is van invloed op 
de netwerkprestaties en -doorvoer.

•	 Netwerkveerkracht is een factor wanneer alle LAN- en netwerkgebaseerde services vertrouwen op één 
platform, ongeacht het ontwerp van dat platform. Dit kan één storingspunt of een onacceptabel groot 
storingsdomein betekenen.

•	 Beheer en frequentie van veranderingen zijn van invloed op veerkracht. Wanneer alle LAN-, WAN-- 
en andere netwerkservices op één distributielaag zijn geconsolideerd, kunnen operationele of 
configuratiefouten van invloed zijn op het functioneren van het netwerk.

•	 Geografische spreiding van de access switches van het LAN over vele gebouwen in een grotere 
campusfaciliteit zou meer optische-vezelkabelverbindingen terug naar één gecombineerde kern 
vereisen.

Net als de toegangslaag biedt de distributielaag ook QoS voor toepassingsstromen om te garanderen dat 
kritische toepassingen en multimediatoepassingen presteren zoals bedoeld.

Afbeelding 5 - Drielaags ontwerp met een distributielaag voor netwerkservices
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Distributielaagplatforms
De Campus Wired LAN Technology Design Guide ondersteunt de volgende Cisco-switches als 
toegangslaagplatforms:

•	 Cisco Catalyst 6500 Series-switches met Supervisor Engine 2T

•	 Cisco Catalyst 6880-X Series-switches

•	 Cisco Catalyst 4500-X Series-switches

•	 Cisco Catalyst 4507R+E Series-switches

•	 Cisco Catalyst 3750-X Series Switches

http://cvddocs.com/fw/220-14
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Kernlaag
In een grote LAN-omgeving zijn vaak meerdere distributielaagswitches nodig. Eén reden hiervoor is dat wanneer 
toegangslaagswitches zich bevinden in meerdere, geografisch verspreide gebouwen, u mogelijk kostbare 
optische-vezelkabelverbindingen tussen gebouwen kunt besparen door een distributielaagswitch in elk van deze 
gebouwen te plaatsen. Als netwerken uitdijen en meer dan drie distributielagen op één locatie bevatten, moeten 
organisaties een kernlaag gebruiken om het ontwerp te optimaliseren.

Een andere reden om meerdere distributielaagswitches te gebruiken is als het aantal toegangslaagswitches 
dat met één enkele distributielaag verbinding maakt, groter is dan de prestatiecriteria die de netwerkontwerper 
beoogd heeft. In een modulair en schaalbaar ontwerp kunt u distributielagen voor datacenter-, WAN-
connectiviteits- of internet-edgeservices in colocatie plaatsen.

In omgevingen met meerdere distributielaagswitches die zich dicht bij elkaar bevinden en waarin vezelkabels 
de mogelijkheid bieden onderlinge verbindingen met hoge bandbreedte te creëren, reduceert een kernlaag de 
netwerkcomplexiteit, zoals weergegeven in de volgende twee afbeeldingen.

Afbeelding 6 - LAN-topologie met een kernlaag
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Afbeelding 7 - LAN-topologie zonder kernlaag
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De kernlaag van het LAN is een kritisch onderdeel van het schaalbare netwerk, maar is qua ontwerp ook 
een van de eenvoudigste onderdelen. De distributielaag biedt de fout- en besturingsdomeinen, en de kern 
vertegenwoordigt de 24x7x365 ononderbroken connectiviteit ertussen. Organisaties hebben dergelijke 
connectiviteit nodig in de moderne bedrijfsomgeving waarin connectiviteit met resources van kritisch belang is 
voor de bedrijfsvoering.
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Wanneer Cisco Catalyst 6800 of 6500 Series-switches worden gebruikt, is een Catalyst VSS Layer-
3-kernontwerp het geprefereerde alternatief voor traditionele ontwerpen, die vaak twee onafhankelijk 
geconfigureerde en beheerde platforms gebruiken. De connectiviteit naar en van de kern is alleen van het type 
Layer 3, wat leidt tot verbeterde veerkracht en stabiliteit.

Kernlaagplatforms
De Campus Wired LAN Technology Design Guide ondersteunt de volgende Cisco-switches als 
kernlaagplatforms:

•	 Cisco Catalyst 6807-XL-switches met Cisco Catalyst 6500 Supervisor Engine 2T

•	 Cisco Catalyst 6500 Series-switches met Cisco Catalyst 6500 Supervisor Engine 2T

Quality of Service (QoS)
Aangezien realtime communicatieverkeer zeer gevoelig is voor vertraging en gegevensverlies, moet het netwerk 
ervoor zorgen dat dit type verkeer met prioriteit wordt verwerkt, zodat de audio- of videostroom niet wordt 
onderbroken. QoS is de technologie die in deze behoefte voorziet.

Dankzij QoS kan een organisatie verschillende typen verkeer definiëren en realtime verkeer deterministischer 
verwerken. QoS is met name nuttig bij het afhandelen van congestie, waarbij een vol communicatiekanaal ertoe 
kan leiden dat spraak- of videostromen aan de ontvangende zijde niet begrijpelijk zijn. Congestie komt veel voor 
wanneer koppelingen oversubscribed worden door gecombineerd verkeer van een aantal apparaten, en ook 
wanneer verkeer via een koppeling naar een apparaat afkomstig is van stroomopwaarts gelegen koppelingen 
met een grotere bandbreedte. In plaats van bandbreedte te creëren neemt QoS bandbreedte van de ene klasse 
om deze aan een andere klasse te geven.

Binnen de Campus Wired LAN Technology Design Guide heeft Cisco de QoS-profielen zo eenvoudig mogelijk 
gehouden, terwijl tegelijkertijd is gezorgd voor ondersteuning van toepassingen die speciale leveringseisen 
stellen. Deze aanpak leidt tot een betrouwbaar, schaalbaar en modulair kader voor de implementatie van QoS in 
het hele netwerk.

De voornaamste doelen van de implementatie van QoS binnen het netwerk zijn:

•	 Versnelde leveringsservice van communicatie voor ondersteunde realtime toepassingen.

•	 Bedrijfscontinuïteit voor bedrijfskritische toepassingen.

•	 Eerlijke behandeling van alle overige toepassingen wanneer congestie optreedt.

•	 Verlaagde prioriteit voor achtergrondtoepassingen en niet-bedrijfsmatige entertainmenttoepassingen, 
zodat deze geen vertraging veroorzaken voor interactieve of bedrijfskritische toepassingen.

•	 Een vertrouwde edge rond het netwerk zodat gebruikers niet hun eigen willekeurige prioriteitswaarden 
kunnen inbrengen, en de organisatie gemarkeerd verkeer in het hele netwerk vertrouwt.

Om deze doelen te bereiken implementeert het ontwerp QoS in het netwerk als volgt:

•	 Een beperkt aantal verkeersklassen (één tot acht klassen) binnen het netwerk creëren die speciale 
verwerking vereisen (bijvoorbeeld realtime spraak, realtime video, gegevens met hoge prioriteit, 
interactief verkeer, batchverkeer en standaardklassen).

•	 Toepassingen in de verkeersklassen classificeren.

•	 Speciale verwerking op de verkeersklassen toepassen om het gewenste netwerkgedrag te bereiken.

http://cvddocs.com/fw/220-14
http://cvddocs.com/fw/220-14
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Aanvullende ontwerpen van 
bekabelde LAN's

Er zijn verschillende andere in de Campus Wired LAN Technology Design Guide gevalideerde CVD-
handleidingen beschikbaar, waarbij de focus ligt op het beheer en de controle van een campusnetwerk.

Apparaatbeheer met Cisco Secure ACS
Zonder een gecentraliseerd punt voor toegangs- en identiteitsbeleid is het moeilijk de betrouwbaarheid van een 
netwerk te garanderen naarmate het aantal netwerkapparaten en -beheerders toeneemt.

Cisco Secure Access Control System (ACS) fungeert als een gecentraliseerde server voor authenticatie, 
autorisatie en accounting (AAA — uitgesproken als ''triple A'), die gebruikersverificatie, toegangsbeheer voor 
gebruikers en beheerders en beleidsbeheer in één oplossing combineert. Cisco Secure ACS gebruikt een op 
regels gebaseerd beleidsmodel dat beveiligingsbeleid mogelijk maakt waarmee toegangsprivileges kunnen 
worden verleend op basis van allerlei verschillende kenmerken en voorwaarden, naast de gebruikersidentiteit. 

De voorzieningen van Cisco Secure ACS, gekoppeld aan een AAA-configuratie op de netwerkapparaten, 
reduceert de administratieve problemen die voortkomen uit statische, lokale accountgegevens op elk apparaat. 
Cisco Secure ACS kan gecentraliseerde controle over verificatie bieden. Daardoor kan de organisatie snel 
toegang verlenen of ontnemen voor een gebruiker van een netwerkapparaat. 

Op regels gebaseerde toewijzing van gebruikers aan identiteitsgroepen kan worden gebaseerd op informatie 
die beschikbaar is in een extern adresboek of een identiteitsopslag zoals Microsoft Active Directory. 
Netwerkapparaten kunnen worden gecategoriseerd in meerdere apparaatgroepen, die kunnen fungeren als 
een hiërarchie die wordt gebaseerd op kenmerken zoals locatie, fabrikant of rol in het netwerk. Dankzij de 
combinatie van identiteits- en apparaatgroepen kunt u gemakkelijk autorisatieregels maken die definiëren welke 
netwerkbeheerders kunnen worden geverifieerd voor welke apparaten.

Deze zelfde autorisatieregels maken autorisatie op privilegeniveau mogelijk, wat kan worden gebruikt om 
beperkte toegang te geven tot de opdrachten op een apparaat. Een regel kan netwerkbeheerders bijvoorbeeld 
volledige toegang geven tot alle opdrachten of helpdeskgebruikers beperken tot controleopdrachten. 

De Ontwerphandleiding apparaatbeheer met Cisco Secure ACS-technologie is beschikbaar op 

www.cisco.com/go/cvd/campus

Cisco Network Analysis Module
Bedrijven gebruiken bedrijfstoepassingen ter bevordering van een efficiënte bedrijfsvoering en om een 
voorsprong te nemen op de concurrentie. Tegelijkertijd staat IT voor de uitdaging om toepassingslevering te 
beheren in een omgeving die dynamisch en gedistribueerd is. Vanwege de nieuwe zakelijke vereisten is volledige 
zichtbaarheid van toepassingen en het netwerk van bedrijfskritisch belang voor het bereiken van grotere 
operationele efficiëntie en succesvol beheer van de algehele eindgebruikerservaring.

U kunt de Cisco Prime Network Analysis Module (NAM) gebruiken om operationele efficiëntie te beheren en te 
verbeteren. Cisco Prime NAM omvat essentiële functies waarmee u de prestaties van toepassingen en spraak 
kunt analyseren en problemen kunt oplossen, doorlopend pakketten kunt vastleggen, en vooraf en achteraf 
WAN-optimalisatie kunt bekijken.

http://cvddocs.com/fw/220-14
http://cvddocs.com/fw/160-14
http://www.cisco.com/go/cvd/campus
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Cisco Prime NAM, onderdeel van de totale Cisco Prime-oplossing, is een product dat:

•	 Geavanceerde netwerkinstrumentatie op de gebruikerservicelaag biedt om gegevens-, spraak- en 
videoservices te ondersteunen. 

•	 Netwerkbeheerders, managers en engineers zichtbaarheid in de gebruikerservicelaag biedt met een 
eenvoudige workflowaanpak—van de controle van de algemene netwerkstatus tot de analyse van allerlei 
gedetailleerde meetgegevens en probleemoplossing met behulp van details op pakketniveau. 

•	 Netwerkservicelagen zoals toepassingsoptimalisatie, ondersteunt.

•	 Een flexibele combinatie biedt van analyse van realtime verkeer, historische analyse, voorzieningen voor 
pakketvastlegging en de mogelijkheid om door gebruikers ervaren vertragingen in het netwerk te meten. 

•	 Een uniforme instrumentatielaag biedt waarop gegevens uit allerlei bronnen worden verzameld. Deze 
gegevens worden vervolgens geanalyseerd en gepresenteerd. Deze informatie is beschikbaar via een 
onboard webgebaseerde, grafische gebruikersinterface en u kunt de gegevens ook exporteren naar 
toepassingen van derden.

De Ontwerphandleiding NAM-technologie biedt verschillende ontwerpopties voor de implementatie van Cisco 
NAM in uw campusnetwerk.

Ontwerp van distributieswitch van serviceblok
De Cisco Catalyst 6500 Series Network Analysis Module (NAM-3) is geïmplementeerd in de Cisco Catalyst 6500 
Series-switch die zich bevindt in de serviceblokdistributie in de campus. NAM-3 hanteert backplane-integratie 
door beheerbaarheid te vereenvoudigen, totale eigendomskosten te verlagen, de netwerkfootprint te verkleinen 
en de rackruimte te reduceren. Cisco NAM-3 controleert verkeer op de Cisco Catalyst 6500-switch met behulp 
van twee interne 10-Gigabit datapoorten.

Het ontwerp van de distributieswitch van het serviceblok gebruikt Cisco NAM-3 voor het volgende: 

•	 Spraak- en videokwaliteit in de campus

•	 Verkeergebruik en toepassingsprestaties tussen campus en datacenter en tussen campus en externe locatie

•	 Pakketvastlegging in verband met probleemoplossing

•	 URL-controle met het oog op webfilterbeleid, Quality of Service (QoS) voor de handhaving van QoS-beleid

•	 Toepassings- en hostanalyse, zoals al het verkeer via een interface of in een VLAN

Ontwerp van de serviceblokapplicatie
In dit ontwerp wordt de Cisco Prime NAM 2320-applicatie geïmplementeerd in de serviceblokdistributie die 
is verbonden met Cisco Catalyst 6500 Series-switches. Cisco Prime NAM 2320 beschikt over de flexibiliteit 
om verbinding te maken met elk willekeurig platform (inclusief Catalyst- en Nexus Series-platforms) dat SPAN/
RSPAN/ERSPAN ondersteunt voor zichtbaarheid van lokale switches. De Cisco Prime NAM 2320-applicatie 
controleert verkeer op de switches via twee 10-Gigabit datapoortinterfaces.

Ontwerp van de datacenterapplicatie
Het ontwerp van de datacenterapplicatie gebruikt Cisco Prime NAM 2320 voor het volgende: 

•	 Verkeergebruik en toepassingsprestaties tussen datacenter en campus en tussen datacenter en externe 
locatie

•	 Analyse en probleemoplossing van WAN-optimalisatie

•	 Pakketvastlegging in verband met probleemoplossing

•	 QoS voor handhaving van QoS-beleid

•	 Toepassings- en hostanalyse, zoals al het verkeer via een interface of in een VLAN

http://cvddocs.com/fw/250-14
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Ontwerp van externe locatie
Cisco Prime NAM in Cisco Services Ready Engine (SRE) 710 of 910 Series als onderdeel van ISR G2 is op de 
externe locatie geïmplementeerd, wat u op het niveau van de externe locatie helpt met het controleren van, 
meten van en rapporteren over de netwerkstatus.

Het ontwerp van de externe locatie gebruikt Cisco Prime NAM SRE voor het volgende: 

•	 Spraak- en videokwaliteit op de externe locatie

•	 Verkeergebruik en toepassingsprestaties tussen externe locatie en datacenter, externe locatie en 
campus, en externe locatie en externe locatie

•	 Pakketvastlegging in verband met probleemoplossing

•	 URL-controle met het oog op webfilterbeleid, Quality of Service (QoS) voor de handhaving van QoS-beleid

•	 Toepassings- en hostanalyse, zoals al het verkeer via een interface of in een VLAN

Realtime en historische toepassingscontrole
Cisco Prime NAM controleert verkeer in realtime en biedt allerlei analyses. Het levert ook op verzoek historische 
analyses van de verzamelde gegevens. Deze controlecategorie omvat toepassingsherkenning, analyse van 
belangrijke conversaties, hosts, protocollen, gedifferentieerde servicecodepunten en VLAN's.

Toepassings- en servicelevering met Application Performance Intelligence
Voor een correcte beoordeling van de gebruikerservaring levert Cisco Prime NAM uitgebreide API-metingen 
(Application Performance Intelligence). TCP-gebaseerde client/server-aanvragen en -bevestigingen 
worden geanalyseerd om transactiebewuste statistieken over responstijd te bieden, zoals client-, server- en 
netwerkvertraging, transactietijden, en verbindingsstatus. Deze gegevens helpen u toepassingsproblemen 
te isoleren in het netwerk of op de server. Ze kunnen ook helpen snel de hoofdoorzaak van de vertraging te 
bepalen en het probleem zo op te lossen met minimale gevolgen voor de eindgebruiker.

API kan drukke IT-medewerkers helpen bij het oplossen van problemen met toepassingsprestaties, de analyse 
en trending van toepassingsgedrag, het vinden van mogelijkheden voor toepassingsconsolidatie, het definiëren 
en helpen garanderen van serviceniveaus en het uitvoeren van pre- en post-implementatiecontroles van 
toepassingsoptimalisatie en acceleratieservices.

Vereenvoudigde probleemdetectie en -oplossing
Met Cisco Prime NAM kunt u drempels en alarmen instellen voor verschillende netwerkparameters—zoals 
toegenomen gebruik, ernstige vertragingen in toepassingsrespons en verslechtering van spraakkwaliteit—en 
worden gewaarschuwd voor potentiële problemen. Wanneer een of meer alarmen worden geactiveerd, kan 
Cisco Prime NAM een e-mailwaarschuwing verzenden, een syslog of SNMP-trap genereren en automatisch 
het relevante verkeer vastleggen en decoderen om te helpen het probleem op te lossen. De beheerder kan met 
een browser door middel van de gebruikersinterface van Traffic Analyzer handmatig vastleggingen uitvoeren en 
decoderingen bekijken terwijl de gegevens nog worden vastgelegd. De vastleggings- en decoderingsvoorziening 
van Cisco Prime NAM biedt diepgaand inzicht in gegevensanalyse met behulp van op triggers gebaseerde 
vastlegging, filters, decoderingen, een vastleggingsanalyse en een toolset voor het scannen van fouten, om snel 
problemen op te sporen en op te lossen.

Gegevensbronnen en exportmogelijkheden van Cisco Prime NAM
In de context van Cisco Prime NAM is een gegevensbron een bron van verkeer waarvoor de hele stroom of 
samenvattingen van gegevens uit die stroom ter controle naar Cisco Prime NAM worden verzonden. Cisco Prime 
NAM kan allerlei gegevensbronnen controleren en de juiste meetgegevens berekenen. In de volgende afbeelding 
wordt een momentopname geboden van alle mogelijke gegevensbronnen, en ook van de verschillende 
exportmechanismen die door Cisco Prime NAM worden ondersteund.
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Afbeelding 8 - Gegevensbronnen voor Cisco Prime NAM

Deze afbeelding toont de rol van Cisco Prime NAM als een tussenlaagtool, die netwerkgegevens uit 
allerlei bronnen verzamelt en analyseert en de resultaten weergeeft in een geïntegreerde beheer- en 
rapportageconsole, bijvoorbeeld de webgebruikersinterface van NAM, en ook gegevens aan Cisco Prime 
Infrastructure levert via een REST/XML-interface (Representational State Transfer). 

Aangezien Cisco Prime NAM verkeersanalyse (verschillende apparaten) en een rapportageconsole combineert, 
kan de gebruiker NAM gebruiken als een standalone oplossing voor netwerktoepassingsprestaties. Als er 
meerdere NAM's in het netwerk zijn geïmplementeerd, bijvoorbeeld een NAM in het datacenter, in de campus 
en op de externe locaties, biedt Cisco Prime Infrastructure een oplossing waarmee de gebruiker NAM's kan 
detecteren, configureren en beheren. Voorbeelden van Prime Infrastructure als beheertool voor meerdere 
NAM's omvatten een gecentraliseerde configuratie van het Network Time Protocol (NTP), configuratie van 
toepassings-id en Domain Name System (DNS), gecentraliseerd NAM-imagebeheer, gecentraliseerde 
pakketvastlegging met alarmtriggers en één dashboard voor de consolidatie van alle NAM-verkeersgegevens. 

De Ontwerphandleiding NAM-technologie is beschikbaar op:

www.cisco.com/go/cvd/campus

Cisco Prime Infrastructure
Naarmate netwerken en het aantal services dat ze ondersteunen, blijven evolueren, nemen ook de 
verantwoordelijkheden van netwerkbeheerders voor het beheren en verbeteren van de efficiëntie en de 
productiviteit ervan toe. Het gebruik van een netwerkbeheeroplossing kan de operationele efficiëntie van 
netwerkbeheerders vergroten.

Cisco Prime Infrastructure is een geavanceerde netwerkbeheertool die kan helpen het end-to-end beheer te 
ondersteunen van netwerktechnologie en -services die van kritisch belang zijn voor de bedrijfsvoering van uw 
organisatie; de functionaliteit voor netwerkbeheer wordt aangepast aan de manier waarop netwerkbeheerders 
hun werk doen. Cisco Prime Infrastructure levert een intuïtieve, webgebaseerde gebruikersinterface die van overal 
binnen het netwerk toegankelijk is en die u volledig zicht geeft op het gebruik en de prestaties van het netwerk.

Bij een campusnetwerk en de services die het kan ondersteunen, kan Cisco Prime Infrastructure een belangrijke 
rol spelen in de dagelijkse netwerkactiviteit. 

http://cvddocs.com/fw/250-14
http://www.cisco.com/go/cvd/campus
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Device Work Center
Cisco Prime Infrastructure omvat het Device Work Center. Dit zijn enkele van de functies van het Device Work 
Center:

•	 Discovery—Maakt en onderhoudt een up-to-date overzicht van beheerde apparaten, inclusief informatie 
over software-images en details van apparaatconfiguraties.

•	 Configuration Archives—Onderhoudt een actief archief van meerdere versies van configuratiebestanden 
voor elk beheerd apparaat. 

•	 Software Image Management—Biedt een netwerkbeheerder de mogelijkheid software-images te 
importeren van Cisco.com, beheerde apparaten, URL's of bestandssystemen, en distribueert ze 
vervolgens naar één apparaat of groep apparaten.

Afbeelding 9 - Device Work Center

Configuratiesjablonen en -taken
Beheerders die de functie Configuration Tasks gebruiken om configuratiesjablonen toe te passen op vele 
apparaten, besparen uren werk. Cisco Prime Infrastructure levert een set Out-Of-The-Box (OOTB) sjablonen die 
u kunt gebruiken om een configuratietaak te maken, waarbij u indien nodig apparaatspecifieke waarden opgeeft. 
Voor andere configuratiebehoeften kunt u met Cisco Prime Infrastructure uw eigen sjablonen definiëren.

Alarmen, gebeurtenissen en syslogberichten
Cisco Prime Infrastructure biedt de functie Alarms and Events, die een geïntegreerde weergave levert met 
gedetailleerde forensische gegevens. De functie levert praktisch bruikbare informatie en de mogelijkheid om 
automatisch serviceaanvragen te openen met het Cisco Technical Assistance Center (TAC). 

Rapportage
Cisco Prime Infrastructure biedt u één activeringspunt voor alle rapporten die u kunt configureren, plannen en 
weergeven. De pagina Report Launch Pad biedt toegang tot meer dan 100 rapporten, die u allemaal indien nodig 
kunt aanpassen. 
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CleanAir-ondersteuning
Cisco Prime Infrastructure ondersteunt het beheer van draadloze access points met CleanAir-ondersteuning, 
waardoor beheerders storingsgebeurtenissen kunnen waarnemen. Zie het gedeelte Campus Wireless CleanAir 
voor meer informatie over CleanAir.

Ondersteuning van de Network Analysis Module
Cisco Prime Infrastructure ondersteunt beheer en rapportage voor Cisco Network Analysis Module-producten. 
Zie het gedeelte Cisco Network Analysis Module voor meer informatie over Cisco NAM.
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Ontwerpsamenvatting van 
draadloos LAN-ontwerp

De Ontwerphandleiding draadloze LAN-technologie biedt overal data- en spraakconnectiviteit voor werknemers 
en levert draadloze internettoegang aan gasten. Draadloze gebruikers krijgen, ongeacht hun locatie binnen de 
organisatie—op een grote campus of op een externe locatie—dezelfde ervaring wanneer ze verbinding maken 
met spraak-, video- en dataservices. 

Dit zijn enkele voordelen van de Ontwerphandleiding draadloze LAN-technologie:

•	 Productiviteitswinst door middel van veilige, locatieonafhankelijke netwerktoegang—Meetbare 
productiviteitsverbeteringen en communicatie.

•	 Meer netwerkflexibiliteit—Moeilijk te bekabelen locaties worden draadloos verbonden, zonder kostbare 
constructiewerkzaamheden.

•	 Kosteneffectieve implementatie—Adoptie van gevirtualiseerde technologie binnen de algehele draadloze 
architectuur.

•	 Gemakkelijk te beheren en te bedienen—Vanuit één venster gecentraliseerde controle over een 
gedistribueerde, draadloze omgeving.

•	 Plug-and-play implementatie—Automatische provisioning wanneer een access point wordt verbonden 
met het ondersteunende bekabelde netwerk.

•	 Veerkrachtig, fouttolerant ontwerp—Betrouwbare draadloze connectiviteit in bedrijfskritische 
omgevingen, inclusief beheer van het volledige RF-spectrum.

•	 Ondersteuning voor draadloze gebruikers—BYOD-ontwerpmodellen (Bring Your Own Device).

•	 Efficiënte transmissie van multicast-verkeer—Ondersteuning van veel toepassingen voor 
groepscommunicatie, zoals video en push-to-talk.

http://cvddocs.com/fw/355-14
http://cvddocs.com/fw/355-14
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Afbeelding 10 - Overzicht van het draadloze netwerk
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De Ontwerphandleiding draadloze LAN-technologie is ontwikkeld rond twee hoofdcomponenten: 

•	 Cisco Wireless LAN Controllers 

•	 Cisco Lightweight Access Points

http://cvddocs.com/fw/355-14
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Cisco Wireless LAN Controllers
De Ontwerphandleiding draadloze LAN-technologie is een controllergebaseerd ontwerp, dat netwerkbeheer 
met behulp van Cisco Wireless LAN Controllers (WLC's) vereenvoudigt om de configuratie en de controle 
van draadloze access points te centraliseren. Dankzij deze aanpak kan het draadloze LAN (WLAN) werken als 
een intelligent informatienetwerk en geavanceerde services ondersteunen. Dit zijn enkele voordelen van het 
controllergebaseerde ontwerp:

•	 Lagere bedrijfskosten—Maakt zero-touch configuraties mogelijk voor Lightweight Access Points; 
gemakkelijk ontwerp van kanaal- en vermogeninstellingen en realtime beheer, inclusief identificatie van 
eventuele RF-hiaten om de RF-omgeving te optimaliseren; naadloze mobiliteit tussen de verschillende 
access points binnen de mobiliteitsgroep en een holistisch beeld van het netwerk, ter ondersteuning van 
beslissingen over schaal, beveiliging en algehele bedrijfsvoering.

•	 Verbeterd investeringsrendement—Maakt gevirtualiseerde instanties van de draadloze LAN-controller 
mogelijk, wat de totale eigendomskosten verlaagt doordat gebruik wordt gemaakt van de investering in 
virtualisatie.

•	 Eenvoudigere manier om schaal te veranderen met optimaal ontwerp—Maakt het mogelijk de schaal 
van het netwerk goed aan te passen doordat een lokale-modusontwerp voor campusomgevingen en 
een Cisco FlexConnect-ontwerp voor kleine externe locaties wordt ondersteund.

•	 Stateful switchover met hoge beschikbaarheid—Maakt ononderbroken connectiviteit met draadloze 
clientapparaten mogelijk tijdens een storing van de draadloze LAN-controller.

Cisco Wireless LAN Controllers zijn verantwoordelijk voor systeembrede WLAN-functies, zoals 
beveiligingsbeleid, inbraakpreventie, RF-beheer, Quality of Service (QoS) en mobiliteit. Ze werken in combinatie 
met Cisco Lightweight Access Points om bedrijfskritische draadloze toepassingen te ondersteunen. Cisco 
Wireless LAN Controllers bieden van spraak- en dataservices tot de locatiezoekfunctie, de controle, 
schaalbaarheid, beveiliging en betrouwbaarheid die netwerkbeheerders nodig hebben om veilige, schaalbare, 
draadloze netwerken op te zetten.

Een standalone controller kan Lightweight Access Points op meerdere verdiepingen en in meerdere gebouwen 
tegelijkertijd ondersteunen, maar u moet controllers in paren implementeren in verband met veerkracht. Er zijn 
veel manieren om controllerveerkracht te configureren; de eenvoudigste manier is een primair/secundair model 
te gebruiken waarbij alle access points op de locatie bij voorkeur de primaire controller gebruiken en de tweede 
controller alleen gebruiken in het geval van een storing.

De volgende controllers maken deel uit van de Ontwerphandleiding draadloze LAN-technologie: 

•	 Cisco 2500 Series Wireless LAN Controller

•	 Cisco 5500 Series Wireless LAN Controller

•	 Cisco Wireless Services Module 2 (WiSM2)

•	 Cisco 5760 Series Wireless LAN Controller

•	 Cisco Virtual Wireless LAN Controller

•	 Cisco Flex 7500 Series Cloud Controller

Aangezien flexibele softwarelicenties u de mogelijkheid bieden access points toe te voegen wanneer zakelijke 
vereisten veranderen, kunt u de controller kiezen die op de lange termijn aan uw vereisten beantwoordt, maar 
schaft u pas stapsgewijze access point-licenties aan wanneer u ze nodig hebt.

http://cvddocs.com/fw/355-14
http://cvddocs.com/fw/355-14
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Cisco Lightweight Access Points
In de Cisco Unified Wireless Network-architectuur zijn access points lightweight. Dat betekent dat ze niet 
onafhankelijk van een draadloze LAN-controller kunnen werken. Wanneer het access point communiceert 
met de draadloze LAN-controller, downloadt het de configuratie en synchroniseert het de software of de 
firmware-image.

Cisco Lightweight Access Points verbinden in combinatie met een Cisco Wireless LAN Controller draadloze 
apparaten met het LAN en ondersteunen tegelijkertijd dataforwarding- en airmonitoring-functies. De 
Ontwerphandleiding draadloze LAN-technologie is gebaseerd op draadloze Cisco-generatie 2 access points, die 
robuuste draadloze dekking bieden met tot negenmaal de doorvoer van 802.11a/b/g-netwerken. De volgende 
access points maken deel uit van de Ontwerphandleiding draadloze LAN-technologie:

•	 Cisco Aironet 1600 Series-access points

•	 Cisco Aironet 2600 Series-access points

•	 Cisco Aironet 3600 Series-access points

•	 Cisco Aironet 3700 Series-access points

De access points die zijn opgenomen in de Ontwerphandleiding draadloze LAN-technologie onderscheiden zich 
door ondersteuning voor twee belangrijke technologieën: 

•	 Cisco CleanAir-technologie—Biedt IT-managers inzicht in hun draadloze spectrum, met het oog 
op het beheer van RF-interferentie en het voorkomen van onverwachte uitval. Cisco CleanAir biedt 
prestatiebescherming voor 802.11n-netwerken. Deze intelligentie op siliconenniveau creëert een 
zelfherstellend, zelfoptimaliserend draadloos netwerk dat de gevolgen van draadloze interferentie 
reduceert. Zie het gedeelte Campus Wireless CleanAir voor meer informatie over Cisco CleanAir.

•	 802.11ac—De IEEE 802.11ac Wave 1-specificatie biedt aanzienlijke verbeteringen van de prestaties van 
draadloze netwerken. Zie de gedeelten 802.11ac-bandbreedteprestaties en 802.11ac-kanaalplanning 
voor meer informatie over 802.11ac.

Tabel 1 -  Ondersteuning van access points voor Cisco CleanAir en IEEE 802.11ac

Cisco Aironet Access Point Series Ondersteuning van Cisco CleanAir Ondersteuning van 802.11ac

1600 Nee1 Nee

2600 Ja Nee

3600 Ja Ja2

3700 Ja Ja

1Cisco Aironet 1600 Series-access points kunnen CleanAir Express ondersteunen. Dat is niet opgenomen in de 
Ontwerphandleiding draadloze LAN-technologie.

2Cisco Aironet 3600 Series-access points kunnen 802.11ac ondersteunen als de 802.11ac Wave 1 Adaptive 
Radio Module is geïnstalleerd.

http://cvddocs.com/fw/355-14
http://cvddocs.com/fw/355-14
http://cvddocs.com/fw/355-14
http://cvddocs.com/fw/355-14
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Draadloze ontwerpmodellen
Cisco Unified Wireless-netwerken ondersteunen twee campusontwerpmodellen: lokale modus en Cisco 
FlexConnect. 

Ontwerpmodel voor lokale modus 
In een ontwerpmodel voor de lokale modus bevinden de draadloze LAN-controller en de access points zich in 
colocatie. De draadloze LAN-controller kan worden verbonden met een datacenterserviceblok of met een LAN-
distributielaag. Draadloos verkeer tussen LAN-clients en het LAN wordt getunneld met behulp van het CAPWAP-
protocol (Control and Provisioning of Wireless Access Points) tussen de controller en het access point.

Afbeelding 11 - Ontwerpmodel voor lokale modus
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Een lokale-modusarchitectuur gebruikt de controller als één enkel punt voor het beheer van Layer 2-beveiliging 
en draadloos netwerkbeleid. Deze architectuur maakt het ook mogelijk dat services op een consistente en 
gecoördineerde manier op bekabeld en draadloos verkeer worden toegepast.
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Het ontwerpmodel voor de lokale modus biedt niet alleen de traditionele voordelen van een Cisco Unified 
Wireless Network-aanpak, maar voldoet ook aan de volgende vereisten van klanten:

•	 Naadloze mobiliteit—Maakt snelle roaming in de campus mogelijk, zodat gebruikers met hun sessie 
verbonden blijven, zelfs wanneer ze zich tussen verschillende verdiepingen of aangrenzende gebouwen 
met veranderende subnets verplaatsen

•	 Ondersteuning van multimedia—Maakt robuuste spraak mogelijk met Call Admission Control (CAC) en 
multicast met Cisco VideoStream-technologie.

•	 Gecentraliseerd beleid—Maakt intelligente inspectie mogelijk door middel van firewalls, 
toepassingsinspectie, netwerktoegangsbeheer, beleidshandhaving en accurate verkeersclassificatie.

Implementeer een controller lokaal op de locatie als een van de volgende beweringen opgaat voor een locatie: 

•	 De locatie heeft een datacenter.

•	 De locatie heeft een LAN-distributielaag.

•	 De locatie heeft meer dan 50 access points.

•	 De locatie heeft een WAN-latentie die groter is dan 100 ms round-trip naar een voorgestelde gedeelde 
controller.

In een implementatie met deze kenmerken gebruikt u een Cisco 2500, 5500, WiSM2 of 5700 Series Wireless 
LAN Controller. Omwille van veerkracht gebruikt de Ontwerphandleiding draadloze LAN-technologie twee 
of meer draadloze LAN-controllers voor de campus. Er kunnen extra draadloze LAN-controllers worden 
toegevoegd om meer capaciteit en veerkracht aan dit ontwerp toe te voegen. 

Cisco FlexConnect-ontwerpmodel
Cisco FlexConnect is een draadloze oplossing voor implementatie op externe locaties. Met dit model kunnen 
organisaties access points op externe locaties vanuit het hoofdkantoor via het WAN configureren en controleren, 
zonder op elke externe locatie een controller te implementeren. Het Cisco FlexConnect access point kan 
clientgegevensverkeer vanuit de eigen lokale, bekabelde interface switchen en kan 802.1Q-trunking gebruiken 
om meerdere WLAN's te segmenteren. Het native VLAN van de trunk wordt gebruikt voor alle CAPWAP-
communicatie tussen het access point en de controller. Deze werkingsmodus wordt lokale FlexConnect-
switching genoemd en dit is de modus die in deze handleiding wordt beschreven. 

http://cvddocs.com/fw/355-14
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Afbeelding 12 - Cisco FlexConnect-ontwerpmodel

1
1

8
0

WAN

Externe 
locatie

FlexConnect
WLC HA-paar

FlexConnect 
virtuele 
WLC N+1

Datacenter

Naar gast-ankercontrollers 
op internet-edge

CAPWAP-tunnel

CAPWAP-mobiliteitstunnel 
naar gast-anker

CAPWAP-mobiliteitstunnel

Draadloze gegevens

Draadloze spraak

Gastverkeer

Externe 
locatie

Externe 
locatie

Cisco FlexConnect kan verkeer ook terug tunnelen naar de gecentraliseerde controller. Dit wordt met name 
gebruikt voor draadloze gasttoegang.

U kunt een gedeeld controllerpaar of een speciaal controllerpaar gebruiken om Cisco FlexConnect te implementeren. 

In een model met een gedeelde controller gebruiken zowel lokale-modus access points als FlexConnect-access 
points een gemeenschappelijke controller. Een gedeelde-controllerarchitectuur vereist dat de draadloze LAN-
controller zowel FlexConnect-lokale switching als de lokale modus ondersteunt. De volgende draadloze LAN-
controllers ondersteunen beide binnen deze CVD-handleiding: Cisco WiSM2, de Cisco 5500 en de Cisco 2500 
Series Wireless Controllers. Als u een bestaand lokale-modus controllerpaar hebt op dezelfde locatie als uw 
WAN-aggregatie, en als het controllerpaar voldoende capaciteit heeft om de Cisco FlexConnect-access points 
te ondersteunen, kunt u een gedeelde implementatie gebruiken. 

Als u niet voldoet aan de vereisten voor een gedeelde controller, kunt u een speciaal HA-controllerpaar 
implementeren met behulp van een Cisco 5500, WiSM2 of een Cisco Flex 7500 Series Cloud Controller. 
Dubbele, veerkrachtige controllers die zijn geconfigureerd in een N+1 redundantiemodel, kunnen worden 
geïmplementeerd met behulp van de Cisco 2500 Series draadloze LAN-controller of de Cisco virtuele draadloze 
LAN-controller. De controller moet zich in het datacenter bevinden. 

Implementeer Cisco FlexConnect op de locatie als alle volgende beweringen opgaan voor een locatie: 

•	 Het LAN van de locatie is een switch of switch-stack met één toegangslaag.

•	 De locatie heeft minder dan 50 access points.

•	 De locatie heeft een WAN-latentie die kleiner is dan 100 ms round-trip naar de gedeelde controller.
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Hoge beschikbaarheid
Naarmate de invloed van mobiliteit op alle aspecten van ons persoonlijke en professionele leven groter wordt, 
wordt beschikbaarheid steeds belangrijker. De Ontwerphandleiding draadloze LAN-technologie ondersteunt hoge 
beschikbaarheid door het gebruik van veerkrachtige controllers binnen een gemeenschappelijke mobiliteitsgroep.

Cisco AireOS ondersteunt stateful switchover van access points en clients. Deze twee functies worden 
gezamenlijk High Availability SSO (HA SSO) genoemd. Met behulp van het kosteneffectieve HA-SSO-
licentiemodel, kunnen draadloze Cisco-implementaties de beschikbaarheid van het draadloze netwerk vergroten 
met controllerhersteltijden van minder dan een seconde tijdens een onderbreking van de draadloze LAN-
controller. Bovendien kan de veerkrachtige, draadloze controller dankzij HA SSO kosteneffectief in licentie worden 
gebruikt als een veerkrachtige stand-by controller, waarbij de licentietelling voor het access point automatisch 
wordt overgenomen van de gekoppelde primaire, draadloze LAN-controller. Dit wordt bereikt door een 
veerkrachtige stand-by controller aan te schaffen met de HA SKU die beschikbaar is voor de Cisco 5500, 7500 en 
WiSM2 Series draadloze LAN-controllers. Ondersteuning van HA SSO binnen de WiSM2-controllerfamilie vereist 
dat beide draadloze WiSM2 LAN-controllers op een van de volgende manieren worden geïmplementeerd:

•	 Binnen een Cisco Catalyst 6500 Series-switchpaar dat is geconfigureerd voor VSS-werking. 

•	 Binnen hetzelfde Cisco Catalyst 6500 Series-switchchassis.

•	 Binnen een ander Cisco Catalyst 6500 Series-switchchassis wanneer het Layer 2-redundantie VLAN 
wordt uitgebreid.

De configuratie- en software-upgrades van de primaire draadloze LAN-controller worden automatisch 
gesynchroniseerd met de veerkrachtige, draadloze stand-by LAN-controller. 

De volgende tabel laat zien welke controllers de HA SSO-functie ondersteunen.

Tabel 2 -  Ondersteuning van de functie voor hoge beschikbaarheid

Cisco WLC-model HA SSO N+1 redundantie Linkaggregatiegroep (LAG)

vWLC Nee Ja Ja (door middel van VMWare)

2500 Nee Ja Ja

5500 Ja Ja Ja

WiSM2 Ja Ja nvt

5760 Ja1 Ja Ja

7500 Flex Ja Ja Ja

1De Cisco 5760 Series Wireless LAN Controller ondersteunt AP SSO met behulp van de stacking-kabel.

Multicast-ondersteuning
Video- en spraaktoepassingen worden steeds meer gebruikt, naarmate smartphones, tablets en pc's aan draadloze 
netwerken worden toegevoegd in alle aspecten van ons dagelijks leven. In alle draadloze ontwerpmodellen is 
de multicast-ondersteuning waar gebruikers in een draadloos netwerk gewend aan zijn, draadloos beschikbaar. 
Multicast is vereist om de efficiënte levering mogelijk te maken van bepaalde één-op-meer toepassingen, zoals 
video en push-to-talk groepscommunicatie. Doordat de ondersteuning van multicast wordt uitgebreid voorbij de 
campus en het datacenter, kunnen mobiele gebruikers nu multicast-toepassingen gebruiken. 

De Ontwerphandleiding draadloze LAN-technologie ondersteunt multicast-transmissie voor de controller 
op de locatie door middel van de multicast-multicast modus, waarbij een multicast IP-adres wordt gebruikt 
om multicast-streams efficiënter te communiceren naar access points die draadloze gebruikers hebben 
die geabonneerd zijn op een bepaalde multicast-groep. De Multicast-multicast modus wordt in deze CVD 
ondersteund met behulp van de Cisco 2500, 5500, WiSM2 en 5760 Series Wireless LAN Controllers.

http://cvddocs.com/fw/355-14
http://cvddocs.com/fw/355-14
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Externe locaties die de Cisco Flex 7500 Series Cloud Controller of de Cisco vWLC met Cisco FlexConnect in 
de modus voor lokale switching gebruiken, kunnen ook profiteren van het gebruik van multicast-toepassingen. 
Bij multicast op externe locaties wordt gebruikgemaakt van de onderliggende WAN- en LAN-ondersteuning 
van multicast-verkeer. Als dit wordt gebruikt in combinatie met access points in de FlexConnect-modus met 
lokale switching, worden abonnees op multicast-stromen direct via het WAN of LAN bediend, zonder dat extra 
overhead ontstaat voor de draadloze LAN-controller.

Band Select
Met de komst van consumentenapparaten die werken met de industriële, wetenschappelijke en medische 
2,4GHz-band, is het tot interferentie leidende ruisniveau binnen deze band aanzienlijk toegenomen. Bovendien 
zijn veel van de tegenwoordig beschikbare draadloze apparaten dual-band en kunnen ze zowel met de 2,4GHz- 
als de 5GHz-band werken.

Het zou goed zijn bedrijfskritische apparaten de 5GHz-band te laten gebruiken, zodat er minder interferentie is, 
wat de gebruikerservaring ten goede komt.

Wanneer draadloze dual-band apparaten een access point zoeken, versturen ze vaak eerst een aanvraag op de 
2,4GHz-band en enkele milliseconden later op de 5GHz-band. Aangezien het antwoord op de 2,4GHz-aanvraag 
meestal het eerst wordt ontvangen, maken veel apparaten via de 2,4GHz-band verbinding, hoewel er ook een 
5GHz-access point beschikbaar is.

Met Band Select wordt het antwoord op de 2,4GHz-aanvraag met enkele honderden milliseconden vertraagd, 
waardoor het access point kan bepalen of het draadloze apparaat dual-band is. Een draadloos dual-band 
apparaat wordt gedetecteerd wanneer een 2,4GHz- en een 5GHz-aanvraag van hetzelfde apparaat worden 
ontvangen. Doordat het antwoord op de 2,4GHz-aanvraag wordt vertraagd en het antwoord op de 5GHz-
aanvraag eerder wordt gegeven dan op de 2,4GHz-aanvraag, kan de draadloze client ertoe worden gebracht 
verbinding te maken met de geprefereerde 5GHz-band.

Band Select wordt voor spraak en videoapparaten niet aanbevolen omdat er een vertraging optreedt bij het 
antwoorden op aanvragen via de 2,4GHz-band. Voor realtime streamingapparaten die van een gebied met 
5GHz-dekking worden verplaatst naar een gebied met 2,4GHz-dekking, of clients die roamen tussen 2,4GHz-
access points, kan deze vertraging leiden tot korte onderbreking van de connectiviteit. Bij verkeerstromen die 
alleen uit gegevens bestaan, is deze vertraging verwaarloosbaar en heeft deze meestal geen invloed op de 
toegang tot de toepassing.



Ontwerpsamenvatting van draadloos LAN-ontwerp April 2014
26

Afbeelding 13 - Band Select—Van invloed op realtime toepassingen

Dual-band 
access point

Dual-band 
access point

2,4GHz-band

5GHz-band 1
1

8
1

Mogelijke vertraging
bij roaming

Enige vertraging 
bij roamingGeen vertraging 

bij roaming

ClientLink
Draadloze ClientLink-netwerktechnologie van Cisco gebruikt beamforming om de signaal-ruisverhouding te 
verbeteren voor alle draadloze clients en is niet beperkt tot clients die de 802.11n-standaard ondersteunen. 
ClientLink maakt betere doorvoer van access point naar client mogelijk doordat hertransmissies worden 
gereduceerd en hogere datasnelheden mogelijk worden gemaakt. Doordat de tijd wordt verkort dat een 
draadloze client het RF-kanaal gebruikt, worden bovendien de prestaties van het draadloze netwerk verbeterd. 

Op een bepaalde draadloze LAN-controller wordt ClientLink ingeschakeld op een hele radioband (bijvoorbeeld 
802.11b of 802.11a) of op basis van een access point.

Tabel 3 -  ClientLink-ondersteuning en standaardconfiguratie

ClientLink-versie Access point-series ondersteunen Standaard ClientLink-instelling

3.0 Cisco Aironet 3700 Series Multiservice access 
routers

Ingeschakeld

2.0 Cisco Aironet 1600, 2600 en 3600 Series Ingeschakeld

1.0 Cisco Aironet 1140, 3500, 1250 en 1260 Series Uitgeschakeld
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Afbeelding 14 - ClientLink-optimalisatie
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802.11ac-bandbreedteprestaties
Er is geen ander moment in de ontwikkeling van op Wi-Fi gebaseerde draadloze technologie geweest waarbij 
zo'n grote prestatieverbetering heeft plaatsgevonden, als met de introductie van 802.11ac. In het begin van 
1997 leverde de oorspronkelijke 802.11-standaard een theoretische fysieke-laagprestatie (PHY) van 2 Mbps. 
Tegenwoordig, met de introductie van 802.11ac Wave 1 met 3 Spatial Streams (3SS), is de theoretisch maximale 
PHY-prestatie 1,3 Gbps. 
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Tabel 4 -  802.11ac-bandbreedteprestaties

Jaar Technologie Theoretische PHY-prestaties Verwachte gebruikersprestaties

1997 802.11 2 Mbps 1 Mbps

1999 802.11b 11 Mbps 6 Mbps

1999 802.11a 54 Mbps 25 Mbps

2003 802.11g 54 Mbps 25 Mbps

2003 802.11a/g 54 Mbps 13-25 Mbps

2007 802.11n 450 Mbps met 3SS 180-220 Mbps

2013 802.11ac Wave 1 1,3 Gbps met 3SS tot 750 Mbps

Toekomst 802.11ac Wave 2 2,4-3,5 Gbps NTB

De werkelijke draadloze prestaties zijn een functie van een aantal variabelen, zoals afstand, draadloze adapter 
en de algehele RF-omgeving. Bovendien kunnen aangrenzende gemengde cellen die 802.11a gebruiken, leiden 
tot langer kanaalgebruik vanwege een lagere verzendsnelheid. Wanneer aan 40 MHz gebonden aangrenzende 
802.11a/n wordt geïmplementeerd met een verkeerd afgestemd primair kanaal, kunnen de voordelen van het 
Clear Carrier Assessment-mechanisme niet worden gerealiseerd. 

De 802.11ac Wave 1-specificatie omvat een aantal technologieën, zoals hierna beschreven, die verantwoordelijk 
zijn voor deze aanzienlijke prestatieverbetering. 

•	 802.11ac wordt alleen geïmplementeerd in de rustigere, minder drukke 5GHz-band.

•	 802.11ac gebruikt een 256 Quadrature Amplitude Modulation (QAM), die 8 bits per symbool mogelijk 
maakt en een verviervoudiging van de prestaties. Op zijn eenvoudigst uitgedrukt is QAM een 
modulatietechniek die golfvormfase en amplitude gebruikt om gegevens te coderen. Met 256 QAM zijn 
er 256 symbolen, wat leidt tot hogere doorvoer.

•	 802.11ac vergroot kanaalbreedten waardoor breedten van 20, 40 en 80 MHz bij Wave 1 en breedten van 
20, 40, 80, 80+80 en 160 MHz bij Wave 2 mogelijk worden.

•	 Dankzij beamforming, die is verbeterd in 802.11ac Wave 1 en is opgenomen in Cisco ClientLink 
draadloze netwerktechnologie, kan het access point bij de ontvanger beamsteering of directe 
concentratie uitvoeren van signalen die de kwaliteit en het signaalniveau bij de ontvanger vergroten. In 
Wave 2 kan dankzij multi-user beamforming één enkel access point uitzenden naar 4 draadloze clients 
tegelijkertijd en op dezelfde frequentie, waarbij elke client zijn eigen spatial stream krijgt. 

802.11ac-kanaalplanning
Kanaaltoewijzing wanneer Radio Resource Management (RRM) en Dynamic Channel Assignment (DCA) 
worden gebruikt, is eenvoudiger dan in de begindagen van 802.11. Toch zijn er enkele zaken waarmee 
rekening moet worden gehouden alvorens te besluiten kanalen te verbinden. De Ontwerphandleiding draadloze 
LAN-technologie gaat uit van een greenfield-implementatie, maar netwerkbeheerders van bestaande 
draadloze omgevingen willen wellicht voorzichtiger te werk gaan en zorgen dat rekening wordt gehouden met 
kanaalplanning.

Als uw omgeving beperkt is tot kanalen met een breedte van 20 MHz, beveelt Cisco een gefaseerde aanpak aan 
voor het overschakelen op 80 MHz brede kanalen. De eerste stap is een DFS-kanaalset (Dynamic Frequency 
Selection) te activeren. Als DFS-kanalen worden gebruikt, moet het access point scannen op het gebruik van 
radar. Als radar wordt gedetecteerd, gaat het access point naar een ander kanaal of wordt het zendvermogen 
verlaagd. DFS-kanalen maken een groter bereik uit het RF-spectrum mogelijk, afhankelijk van uw domein. Dat 
biedt weer meer keuzemogelijkheden voor kanaalbinding door DCA.

http://cvddocs.com/fw/355-14
http://cvddocs.com/fw/355-14
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Als DFS-kanalen zijn ingeschakeld, zijn er in de Verenigde Staten vier 80MHz-kanalen en acht 40MHz-kanalen 
beschikbaar. 

Tabel 5 -  Wereldwijde beschikbaarheid van 5GHz-kanaal

Aantal beschikbare kanalen VS EU China India Japan Rusland

20MHz-kanalen 18 16 5 13 19 16

40MHz-kanalen 8 8 2 6 9 8

80MHz-kanalen 4 4 1 3 4 4

Met de komst van 80 MHz brede kanalen van 802.11ac Wave 1 en de binnenkort beschikbare 160 MHz brede 
kanalen van Wave 2 moet er met enkele zaken rekening worden gehouden in verband met kanaalplanning. Er 
zijn ruim voldoende 20MHz-kanalen in de 5GHz-band, maar dat kan snel veranderen als 80 MHz en 160 MHz 
(Wave 2) binnen het bedrijf worden geïmplementeerd. Afbeelding 15 beschrijft de gevolgen van de selectie van 
40MHz- en 80MHz-kanalen.

Afbeelding 15 - Kanaalgebruik in de Verenigde Staten.
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Met RRM, Transmit Power Control (TPC) en DCA kan de kanaalselectie worden geautomatiseerd en 
geoptimaliseerd.

Draadloos voor gasten
Het bestaande, bekabelde Campus LAN gebruiken voor gasttoegang is een handige, kosteneffectieve manier 
om bezoekers en contractanten internettoegang te bieden. Het draadloze gastnetwerk biedt de volgende 
functionaliteit:

•	 Biedt internettoegang aan gasten door middel van een open draadloze Secure Set Identifier (SSID), met 
webtoegangscontrole

•	 Ondersteunt het maken van tijdelijke verificatiegegevens voor elke gast door een geautoriseerde interne 
gebruiker
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•	 Houdt verkeer in het gastnetwerk gescheiden van het interne netwerk om te voorkomen dat een gast 
toegang krijgt tot interne netwerkbronnen

•	 Ondersteunt het ontwerpmodel voor de lokale modus en het Cisco FlexConnect-ontwerpmodel

Afbeelding 16 -  Overzicht van de draadloze architectuur
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Binnen deze CVD-handleiding worden zowel implementatiemodellen met gedeelde als aparte controllerparen 
ondersteund binnen de DMZ (Demilitarized Zone) van de internet-edge.

U kunt een gedeelde implementatie gebruiken als u één controllerpaar voor de hele organisatie hebt dat is 
verbonden met dezelfde distributieswitch als de internet-edgefirewall. 

In een gedeelde implementatie wordt op de distributieswitch een VLAN gemaakt om gastverkeer van de 
draadloze LAN-controllers logisch te verbinden met de DMZ. Het DMZ gast-VLAN heeft dan geen gekoppelde 
Layer 3-interface of virtuele switchinterface. Elke draadloze client in het gastnetwerk gebruikt daarom de 
internet-edgefirewall als de standaardgateway.
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Als u niet voldoet aan de vereisten voor een gedeelde implementatie, kunt u Cisco 5500 of Cisco 2500 Series 
Wireless LAN Controllers gebruiken om een speciale gastcontroller te implementeren. De controller wordt direct 
verbonden met de DMZ van de internet-edge en gastverkeer vanaf elke andere controller in de organisatie 
wordt naar deze controller getunneld. Andere controllers zoals Cisco WiSM2 en Cisco 5760 Series Wireless LAN 
Controllers kunnen gast-ankerservices bieden, maar de meeste organisaties gebruiken andere draadloze LAN-
controllermodellen en deze implementatiemodellen komen daarom in deze handleiding niet aan de orde.

In zowel het gedeelde als het aparte draadloze gastontwerpmodel beperkt de internet-edgefirewall toegang 
vanuit het gastnetwerk. Het gastnetwerk kan alleen het internet en de interne DHCP- en DNS-servers bereiken.

In deze handleiding wordt het gebruik besproken van de Cisco 5760 Series Wireless LAN Controller als 
een lokale, gecentraliseerde, draadloze campus-LAN-controller. De Cisco 5760 Unified Access Wireless 
LAN Controller kan worden geïmplementeerd in een aantal verschillende modellen. Met de introductie van 
geconvergeerde toegang is ook een aantal nieuwe functies geïntroduceerd, zoals Mobility Controller (MC), 
Mobility Agent (MA) en Mobility Oracle (MO). 

Het implementatiemodel dat in deze CVD-handleiding voor de Cisco 5760 Series Wireless LAN Controller 
wordt gebruikt, lijkt op dat van Cisco AireOS, namelijk Cisco Unified Wireless Network (CUWN). In de CUWN-
architectuur onderhouden controllers zowel de MC- als de MA-functies op de controller. Toekomstige versies 
zullen deze functies beginnen te scheiden om aanvullende schalingsvoorzieningen te bieden. Deze aanpak is 
consistent met veel implementaties van de Cisco 5760 Series Wireless LAN Controller, met de bedoeling om de 
MA naar Cisco Catalyst 3850/3650 Series-switches te verplaatsen wanneer een upgrade wordt uitgevoerd op 
de toegangslaagswitches.
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Aanvullende draadloze LAN-
ontwerpen

De Ontwerphandleiding draadloze CleanAir-campustechnologie is gevalideerd in de omgeving van de 
Ontwerphandleiding draadloze LAN-technologie en helpt RF-interferentie in uw draadloze LAN te verminderen. 
De Ontwerphandleiding Cisco OfficeExtend-technologie helpt het inzetten van telewerkers mogelijk te maken.

Campus Wireless CleanAir
Draadloze gebruikers verwachten probleemloze, draadloze toegang die soortgelijke prestaties biedt als 
bekabelde toegang. Wanneer RF-interferentie van invloed is op de draadloze prestaties, is dat meestal van 
voorbijgaande aard. Directe toegang tot IT-engineers die gespecialiseerd zijn in draadloze technologie is vaak 
niet mogelijk en tegen de tijd dat het probleem wordt gemeld, is het meestal opgelost. 

Cisco CleanAir-technologie, nu beschikbaar in alle Cisco CleanAir access points, gebruikt realtime 
spectrumanalyse om de bronnen van interferentie te identificeren en op te sporen. Cisco CleanAir kan ook 
in realtime actie ondernemen om het effect van interferentie te verminderen en dus de netwerkervaring van 
draadloze gebruikers te verbeteren. Tijdens interferentie kan Cisco CleanAir ervoor zorgen dat de betrokken 
access points van kanaal veranderen om zo de interferentie te omzeilen.

Interferentievoorvallen worden automatisch door de Mobility Services Engine vastgelegd voor latere analyse. 
Geavanceerde spectrumanalysegegevens zijn in realtime en op historische basis beschikbaar, ongeacht de 
locatie van de netwerkbeheerder.

De Ontwerphandleiding draadloze CleanAir-campustechnologie omvat de installatie en het gebruik van 
MetaGeek Chanalyzer-software, waardoor de netwerkbeheerder diepgravende realtime Cisco CleanAir-
spectruminformatie verkrijgt.

Cisco CleanAir-technologie
Cisco CleanAir-technologie is de integratie van realtime en historische RF-spectruminformatie die direct wordt 
verkregen van Cisco CleanAir access points. Voordat CleanAir-technologie werd geïntroduceerd, moesten 
operators met een instrument rondlopen om relevante signalen te detecteren en het apparaat dat ze genereerde, 
fysiek te lokaliseren. Cisco CleanAir automatiseert deze taken door informatie toe te voegen over standalone 
spectrumanalysers. Met de toevoeging van de virtuele Cisco Mobility Services Engine-applicatie wordt 
historische CleanAir-informatie beschikbaar gesteld aan netwerkoperators. Dit vergrote situationele bewustzijn 
buiten werktijd is ideaal voor omgevingen die doorlopend beheer van het RF-spectrum vereisen, zoals 
ziekenhuizen en productieomgevingen.

Een elementaire Cisco CleanAir-oplossing bestaat uit de Cisco Wireless LAN Controller en de Cisco Aironet 
Series 2600, 3600 of 3700 Series-access points. Om maximaal te profiteren van alle CleanAir-functies kan 
Cisco Prime Infrastructure in realtime gegevens weergeven die zijn opgehaald van CleanAir. De Cisco 3500 en 
1550 Series-access points kunnen ook CleanAir-spectruminformatie leveren, maar worden niet behandeld in de 
Ontwerphandleiding draadloze CleanAir-campustechnologie.

Cisco Prime Infrastructure met Cisco CleanAir-technologie
De ware kracht van Cisco Prime Infrastructure met CleanAir, gecombineerd met Cisco access points, ligt 
in het vermogen de status van de RF-omgeving visueel te presenteren aan de netwerkbeheerder. Hierdoor 
kan de beheerder problemen beter beheren en oplossen voordat ze gevolgen hebben voor draadloze 
netwerkgebruikers. Met de virtuele Cisco Mobility Services Engine-applicatie die deel uitmaakt van de oplossing, 
kan de beheerder kijken naar RF-problemen die in het verleden zijn opgetreden. Dat is van belang omdat 
gebruikers problemen vaak niet direct melden en omdat eerstelijnsondersteuning aan het probleem werkt 
voordat het wordt doorgegeven aan tweedelijns- en derdelijnsondersteuning.

http://cvddocs.com/fw/355-14
http://cvddocs.com/fw/350-14
http://cvddocs.com/fw/315-14
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Dankzij Cisco Prime Infrastructure met Cisco CleanAir-technologie kunnen netwerkbeheerders zien hoe 
goed hun draadloze netwerk functioneert, op afstand problemen met clientconnectiviteit oplossen, draadloze 
netwerkresources beheren, interferentie veroorzakende apparaten analyseren, enzovoort. Zie het gedeelte Cisco 
Prime Infrastructure voor meer informatie over Cisco Prime Infrastructure.

De Ontwerphandleiding draadloze CleanAir-campustechnologie is beschikbaar op:

www.cisco.com/go/cvd

Cisco OfficeExtend
Voor de thuiswerker is het van groot belang dat de toegang tot zakelijke services betrouwbaar en consistent is en 
dat de ervaring vergelijkbaar is met werken op de campus. In residentiële en stedelijke omgevingen zijn er echter 
veel potentiële bronnen van congestie van de draadloze 2,4GHz-band, zoals draadloze telefoons, smartphones, 
tablets en babyfoons. Aangezien de technische vaardigheden van gebruikers sterk uiteenlopen, moet een 
oplossing voor telewerkers een gestroomlijnde en eenvoudige manier bieden om apparaten te implementeren, 
die veilige toegang tot de bedrijfsomgeving mogelijk maakt.

Bij IT-activiteiten komen andere uitdagingen kijken wanneer een oplossing voor telewerken moet worden 
geïmplementeerd, zoals het goed beveiligen, onderhouden en beheren van de telewerkomgeving vanuit 
een gecentraliseerde locatie. Aangezien bedrijfskosten altijd een rol spelen, moet IT een kosteneffectieve 
oplossing implementeren die de investering van een organisatie beschermt zonder in te leveren op kwaliteit of 
functionaliteit. 

De Ontwerphandleiding Cisco OfficeExtend-technologie voldoet aan de vereisten op het gebied van 
gebruiksgemak, gebruikerservaring en bedrijfskosten. De Cisco OfficeExtend-oplossing bestaat uit twee 
hoofdcomponenten:

•	 Cisco 2500 Series of Cisco 5500 Series Wireless LAN Controller

•	 Cisco Aironet 600 Series OfficeExtend-access point

Cisco Wireless LAN Controllers
Cisco Wireless LAN Controllers werken in combinatie met Cisco OfficeExtend-access points om bedrijfskritische 
draadloze toepassingen te ondersteunen voor telewerkers. Cisco Wireless LAN Controllers bieden de controle, 
schaalbaarheid, beveiliging en betrouwbaarheid die netwerkbeheerders nodig hebben om een veilige, schaalbare 
telewerkomgeving te creëren.

Een standalone controller kan tot 500 Cisco OfficeExtend-locaties ondersteunen. Voor een veerkrachtige 
oplossing beveelt Cisco de implementatie van controllers in paren aan.

De volgende controllers maken deel uit van de Ontwerphandleiding Cisco OfficeExtend-technologie: 

•	 Cisco 2500 Series Wireless LAN Controller

•	 Cisco 5500 Series Wireless LAN Controller

Dankzij de flexibiliteit van de softwarelicenties kunt u extra access points toevoegen wanneer uw zakelijke 
vereisten veranderen. Daardoor kunt u de controller kiezen die op de lange termijn aan uw behoeften voldoet, 
maar slechts betalen voor wat u nodig hebt, wanneer u het nodig hebt.

Gebruikers moeten zonder herconfiguratie hun endpointapparaten kunnen verbinden met het lokale draadloze 
netwerk van de organisatie of met het draadloze netwerk thuis. Daarom gebruikt de Ontwerphandleiding 
Cisco OfficeExtend-technologie bij telewerkers thuis dezelfde draadloze SSID's die ook gegevens en spraak 
ondersteunen in de organisatie.

http://cvddocs.com/fw/350-14
http://www.cisco.com/go/cvd
http://cvddocs.com/fw/315-14
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Cisco OfficeExtend-access points
Het Cisco Aironet 600 Series OfficeExtend-access point is lightweight, wat betekent dat het niet onafhankelijk 
van een draadloze LAN-controller kan werken. Het access point valideert al het verkeer op basis van 
gecentraliseerd beveiligingsbeleid, om externe WLAN-connectiviteit te kunnen aanbieden met behulp van 
hetzelfde profiel als op de bedrijfslocatie. Doordat draadloze LAN-controllers worden gebruikt voor de 
centralisatie van beleid, reduceert Cisco OfficeExtend de beheeroverhead die gepaard gaat met firewalls van 
thuisnetwerken. Communicatie tussen het access point en de draadloze LAN-controller wordt beveiligd door een 
DTLS-verbinding (Datagram Transport Layer Security).

Cisco OfficeExtend levert maximale draadloze 802.11n-prestaties en voorkomt congestie die door residentiële 
apparaten wordt veroorzaakt omdat tegelijkertijd met de 2,4GHz- en de 5GHz-radiofrequentie wordt gewerkt. 
Het access point biedt naast draadloze connectiviteit ook bekabelde Ethernet-connectiviteit. Het Cisco 
OfficeExtend-access point levert bekabelde en draadloze segmentatie van thuisverkeer en bedrijfsverkeer, wat 
connectiviteit van het apparaat thuis mogelijk maakt zonder beveiligingsrisico's voor het bedrijfsbeleid.

Ontwerpmodellen
Voor de flexibelste en veiligste implementatie van Cisco OfficeExtend, implementeert u een speciaal 
controllerpair voor Cisco OfficeExtend met behulp van Cisco 5500 of 2500 Series Wireless LAN Controllers. In 
het speciale ontwerpmodel is de controller direct verbonden met de DMZ van de internet-edge en wordt verkeer 
vanaf internet afgesloten in de DMZ in plaats van het interne netwerk, terwijl clientverkeer nog steeds direct 
verbonden is met het interne netwerk.

Afbeelding 17 - Speciaal Cisco OfficeExtend-ontwerpmodel

De Ontwerphandleiding Cisco OfficeExtend-technologie is beschikbaar op:

www.cisco.com/go/cvd/campus

http://cvddocs.com/fw/315-14
http://www.cisco.com/go/cvd/campus
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