
Cisco Systems® has created the Cisco® SMB Class Secure Network Foundation so your

processes can become more automated, more intelligent and more secure. Yet Cisco designed

it all to be easier to understand, easier to implement, and most of all, easier to deliver new

savings and new growth for your business.

Following are just some of the results you can achieve for your company using the Cisco

SMB Class solutions:

• Protect your vital business assets against internal and external network threats.

• Help safeguard your customer data and comply with regulatory privacy requirements.

• Accelerate decision making, encourage collaboration, and streamline tasks by securely

extending access to information to employees in the office, at home or on the road.

• Strengthen customer loyalty through personalisation, collaboration, and customer-centric

services, and empower your employees to be more responsive to customers.

• Increase revenue opportunities with e-commerce.

• Keep costs in line with business growth by controlling operational expenses.

• Develop flexibility to deploy technology that can grow with you as your business 

needs change.

A secure network foundation to build your business on

Building the right network infrastructure can put small and medium-sized companies in a

powerful position to improve business resiliency and agility, enhance growth opportunities,

lower the cost of operations, and increase employee productivity. The Secure Network

Foundation is Cisco’s answer.

The Cisco SMB Class Secure Network Foundation offers customers an innovative systems

approach to converged business networks that dramatically simplifies operations, reduces

costs, and speeds time to productivity and profitability. The new integrated services routers,

combined with the award-winning family of Cisco Catalyst® switches and wireless access

points, further enhance the value of this integrated network system, and give SMBs the

opportunity to let their networks contribute more to the bottom line today.

The Cisco Secure Network Foundation comprises the following components:

The Integrated Services Router

At the heart of the Cisco SMB Class Secure Network Foundation is the new Cisco Integrated

Services Router. These new integrated services routers combine data, security and voice into 

a single resilient platform, which lets an SMB turn on the services it needs today, while

providing plenty of headroom for future growth. Cisco has tapped 20 years in leadership

and innovation to build these new routers from the beginning to deliver secure, concurrent

services – at wire speed – as fast as your wire can go. 

CISCO SMB CLASS SOLUTIONS –
SECURE NETWORK FOUNDATION

Sooner or later your

business will need a serious

network.The good news 

is, you do not need to be 

a large corporation to 

have one.

ROUTERY ISR SERII CISCO 3800

CISCO 3825 I CISCO 3845
Cisco Systems® zmienia definicję najlepszego w swojej klasie urządzenia poprzez wprowadzenie na rynek Routerów ze Zintegrowanymi Usługami
(Integrated Services Routers) zoptymalizowanych pod kątem bezpiecznego, równoległego dostarczania danych, głosu i obrazu z szybkością liniową. 
Doświadczenie zebrane przez Cisco Systems, w ciągu 20 lat rozwoju i innowacji pozwala routerom Cisco® ISR serii 3800 rozszerzyć wiodącą rolę 
Cisco Systems na routing wielousługowy i zaoferować urządzenia sieciowe o niezrównanej sprawności, wydajności i inteligencji. Transparentne 
zintegrowanie zaawansowanych technologii, usług adaptacyjnych oraz bezpiecznej komunikacji w obrębie przedsiębiorstwa w postaci jednego, 
niezawodnego systemu routerów serii Cisco 3800 ułatwia instalację i zarządzanie siecią, obniżenie kosztów jej eksploatacji oraz zmniejszenie 
stopnia skomplikowania sieci, a także zapewnia najwyższą ochronę inwestycji. Routery serii Cisco 3800 charakteryzują się wewnętrzną obsługą 
procesów bezpieczeństwa, istotnymi ulepszeniami w zakresie wydajności i obsługi pamięci, oraz nowymi interfejsami o podwyższonej gęstości, 
zapewniającymi wysoką wydajność, dostępność i niezawodność wymaganą dla budowania bezpiecznych sieci o krytycznym znaczeniu dla 
działalności przedsiębiorstw obsługujących telefonię IP, video w biznesie, analizę pracy sieci oraz aplikacje WWW. Routery serii Cisco 3800 
zostały zaprojektowane pod kątem zapewnienia najwyższej wydajności oraz obsługi równoległych usług z prędkością liniową w łączach T3/E3.

INFORMACJE OGÓLNE
Architektura routingu ze zintegrowanymi usługami zastosowana w urządzeniach serii Cisco 3800 została opracowana w oparciu o routery serii 
Cisco 3700 i zawiera wewnętrzną obsługę bezpieczeństwa oraz połączeń głosowych wraz z zaawansowanymi usługami umożliwiającymi szybką 
instalację nowych aplikacji, włącznie z funkcjami warstw aplikacji, wprowadzaniem nowych usług w sieci oraz konwergentną komunikacją. 
Urządzenia serii Cisco 3800 posiadają wydajność, zapewniającą pasmo będące równowartością wielu interfejósów FastEthernet na każdym ze 
slotów, wspierają połączenia z multipleksacją szczelin czasowych (Time Division Multiplexing – TDM) oraz w pełni zintegrowaną dystrybucję 
zasilania poprzez moduły obsługujące standard 802.3af Power over Ethernet (PoE), a także nadal obsługują istniejące zasoby interfejsów 
modułowych. Zapewnia to kontynuację ochrony inwestycji w celu dostosowania się do rozwoju sieci lub zmian technicznych wraz z instalacją 
nowych usługi i aplikacji. Dzięki integracji funkcji wielu oddzielnych urządzeń w jednym kompaktowym rozwiązaniu, seria Cisco 3800 w istotnym 
stopniu redukuje koszty budowy sieci oraz komplikacje związane z zarządzaniem oddalonymi systemami sieciowymi.
Nowe modele Cisco 3825 oraz 3845 dostępne są w trzech różnych konfiguracjach zasilania: zasilanie sieciowe, zasilanie sieciowe z obsługą
telefonii IP oraz zasilanie napięciem stałym. 

Rysunek 1.      Routery ze zintegrowanymi usługami Cisco 3825 i Cisco 3845
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BEZPIECZNE POŁĄCZENIA SIECIOWE DLA DANYCH, GŁOSU I VIDEO
Ważnym elementem samo-broniącej się sieci Cisco (Cisco Self-Defending Network) są urządzenia serii Cisco 3800, posiadające najpełniejszy 
pakiet usług zapewniających bezpieczeństwo w obrębie jednego routera, i dostarczające klientowi pojedynczą, niezawodną platformę umożliwiającą 
bezpieczne rozwijanie sieci i wdrażanie aplikacji. 

Routery ISR wyposażone są w zaawansowane funkcje obsługi bezpieczeństwa oraz zarządzania, takie jak wewnętrzna, sprzętowa akceleracja 
szyfrowania (algorytmy takie jak Advanced Encryption Standard [AES], Triple Digital Encryption Standard [3DES] i DES), możliwość tworzenia 
sieci VPN (w oparciu między innymi o IP Security (IPSec) i Multiprotocol Label Switching [MPLS]), zabezpieczenie typu firewall, dynamiczna
ochrona przed włamaniem (Intrusion Prevention System [IPS]), oraz obsługa filtrowania URL. Wersja Cisco IOS zawierająca zestaw odpowiednich
właściwości pozwala na korzystanie ze wszystkich tych funkcji, a także z takich aplikacji, jak Network Admission Control (NAC), Dynamic 
Multipoint VPN (DMVPN), oraz Voice and Video Enabled VPN (V3PN). 

Dla ułatwienia zarządzania oraz konfigurowania routera, urządzenia serii 3800 posiadają intuicyjny, oparty o interfejs WWW, program zarządzający
Security Device Manager (SDM). W celu zapewnienia bezpiecznego zarządzania usługami, każdy router ISR wspiera protokoły Secure Shell 
Protocol Version 2 (SSHv2) oraz Simple Network Management Protocol Version 3 (SNMPv3) realizujące szyfrowanie sesji zarządzającej.

Rysunek 2.     Bezpieczne połączenia sieciowe z konwergentną komunikacją IP
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KONWERGENTNA KOMUNIKACJA IP
Jak pokazano na Rysunku 2, routery serii Cisco 3800 spełniają w zakresie komunikacji IP wymagania stawiane urządzeniom obsługującym biura 
lub oddziały średnich i dużych przedsiębiorstw, zapewniając najlepsze w branży bezpieczeństwo oferowane przez pojedynczą platformę routingu. 
Poprzez osadzenie obsługi usług głosowych wewnątrz routera zapewniono klientom maksymalną elastyczność rozwoju sieci, a także zwiększoną 
gęstość stacji roboczych, łącz typu trunk i połączeń konferencyjnych.

Routery serii Cisco 3800 umożliwiają wykorzystanie nagradzanego rozwiązania telefonii IP – Cisco CallManager Express (CME), które stanowi 
opcjonalny zestaw funkcji osadzonych w oprogramowaniu Cisco IOS®. Rozwiązanie to jest idealne dla klientów, którzy zamierzają zmniejszyć 
koszty oraz ograniczyć złożoność systemów komunikacyjnych tworząc konwergentne sieci dla obsługi głosu i danych. Uzupełnienie tego 
rozwiązania o zaawansowany moduł integracji (Advanced Integration Module - AIM) Cisco Unity™ Express pozwala na wykorzystanie w małych 
biurach i oddziałach dużych firm pełnego pakietu all-in-one dla obsługi danych, głosu, poczty głosowej i automatyzacji nadzoru. W przypadku
instalacji większych systemów komunikacji IP, klienci mogą zastosować w routerach Cisco 3800 rozwiązanie Survivable Remote Site Telephony 
(SRST) z centralnym systemem zarządzającym Cisco CallManager, co pozwala na stworzenie wysoce skalowalnej, dostępnej komunikacji IP w 
przedsiębiorstwie. SRST jest ważnym składnikiem kompletnej oferty telefonii IP Cisco i obejmuje w pełni funkcjonalną redundancję połączeń, 
wykorzystując przy tym zalety istniejącej infrastruktury biura oddziału firmy.

Routery serii Cisco 3800 posiadają także najszerszą ofertę interfejsów bramek głosowych, które mogą być przystosowane do potrzeb różnej 
wielkości systemów w zakresie gęstości zakończeń linii komunikacji głosowej za pomocą kombinacji modułów sieciowych, rozszerzonych 
modułów głosowych (Extension Voice Modules - EVM), kart intefejsów głosowych (Voice Interface Cards - VIC), kart interfejsów głos/WAN 
(Voice/WAN Interface Cards - VWIC) oraz wewnętrznych pakietowych modułów głosowych (Packet Voice DSP Modules - PVDM). Klienci 
będą mogli skorzystać z niedostępnej dotychczas skalowalności, umożliwiającej obsługę aż 24 połączeń typu trunk T1/E1 oraz 88 portów central 
zewnętrznych (Foreign Exchange Station - FXS), co pozwala na podłączenie telefonów analogowych, faksów, małych systemów telefonicznych 
i stacji konferencyjnych.
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ZINTEGROWANE USŁUGI
Na Rysunku 2 podkreślona została także kwestia unikalnej architektury routerów serii Cisco 3800, dzięki której klienci mogą w bezpieczny 
sposób tworzyć systemy komunikacji IP z tradycyjnym routingiem, a przy tym nadal wykorzystywać sloty modułów sieciowych dostępne dla 
dodatkowych, zaawansowanych usług. Dzięki opcjonalnej integracji szerokiej gamy modułów usługowych, Cisco 3800 posiadają zdolność łatwej 
integracji funkcji samodzielnych urządzeń oraz elementów sieciowych wewnątrz routera Cisco 3800. Wiele z tych modułów sieciowych, takich 
jak Cisco Network Analysis, Cisco Voice Mail, Cisco Intrusion Detection oraz Cisco Content Engine, ma wewnętrzne procesory oraz dyski 
twarde, umożliwiające im funkcjonowanie w znacznym stopniu autonomicznie, a jednocześnie centralne zarządzanie za pomocą jednego interfejsu 
zarządzającego. Elastyczność ta może być w dużej mierze rozciągnięta na potencjalne zastosowania routera Cisco 3800 wychodzące poza jego 
tradycyjne funkcje, przy pełnym wykorzystaniu zalet integracji: łatwość zarządzania, niższe koszty rozwiązań oraz szybsze wdrożenie. 

PODSTAWOWE CECHY I ZALETY PRODUKTU
Globalna ekonomia w dużym stopniu opiera się na aplikacjach sieciowych wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa, a Internet jest niezbędnym 
narzędziem radzenia sobie z pilnymi wyzwaniami biznesu. Firmy odnoszące sukcesy wymagają bezpiecznych, wydajnych sieci, które można 
szybko adaptować do zmieniających się warunków prowadzenia biznesu, a przy tym wykorzystać do zwiększenia przewagi konkurencyjnej i 
lepszego wykorzystania zasobów sieciowych. Muszą one inwestować w infrastrukturę sieciową, wykorzystującą najważniejsze technologie i 
pozwalającą na wprowadzanie ulepszonych modeli komunikacji bez zakłócania zasadniczych procesów ekonomicznych w firmie. Routery serii
Cisco 3800 zapewniają przedsiębiorstwom bezpieczne funkcjonowanie w sieci i łatwą implementację usług sieciowych, które służą rozwojowi 
firmy bez wywierania negatywnego wpływu na obecną działalność lub pogarszania wydajności sieci.

Cecha Zaleta

Architektura 
zoptymalizowana pod 
kątem rozwoju usług

•  Wydajna architektura zoptymalizowana pod kątem równoległego dostarczania usług.
•  Większą pamięć standardową i maksymalną, przygotowana do obsługi przyszłych usługi.
•  Sloty PVDM za pomocą procesorów DSP realizują obsługę głosu. 
•  Ulepszone, możliwe do zainstalowania interfejsy pozwalają na uzyskanie niedostępnej dotąd wydajności 
   i gęstości usług.
•  Zaawansowane interfejsy usług integrują aplikacje bezpośrednio w routerze, bez konieczności stosowania 
   oddzielnych urządzeń.
    –  Moduł analiz sieci (Network Analysis Module - NAM) – Zintegrowane monitorowanie ruchu sieciowego 
        na poziomie aplikacji, co pozwala na jego analizę i zdalne usuwanie usterek sieci
    –  Moduł wykrywania włamań (Intrusion Detection System - IDS) – Moduł Cisco IDS zapewnia możliwość 
        kontroli całego ruchu przechodzącego przez interfejsy routera w celu identyfikacji działań niedozwolonych
        lub wrogich, takich jak ataki hakerów, lub ataki odmowy usług (DoS/DDoS), jak również blokowanie ruchu 
        nieautoryzowanego w celu stłumienia lub wyizolowania zagrożeń.
    –  Moduł Content Engine realizuje usługi na warstwie aplikacji, takie jak przyspieszanie aplikacji WWW,
        tworzenie strumieni video, dystrybucja oprogramowania oraz filtrowanie URL.

Wbudowana obsługa 
bezpieczeństwa oraz 
najlepsze w swojej klasie 
funkcje bezpieczeństwa

•  Zintegrowana sprzętowa realizacja szyfrowania, obsługuje algorytmy DES, 3DES oraz AES 128, AES 192 
   i AES 256 (wchodzące w skład IPSec), bez konieczności stosowania dodatkowych modułów.
•  Funkcje oprogramowania Cisco IOS obsługują identyfikację, zapobieganie i adaptowanie do zagrożeń
   bezpieczeństwa oraz prowadzenie samoobrony sieci, a w skład ich wchodzą takie funkcje jak Cisco SDM 2.0, 
   NAC (obrona antywirusowa), Dynamic Multipoint VPN, dynamiczn system IDS, programowy firewall Cisco
   IOS oraz filtrowanie URL.

W Tabeli 1 podano cechy i zalety architektury routera Cisco 3800. 
Tabela 1.      Cechy i zalety routerów serii Cisco 3800
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Idealna platforma dla 
zintegrowanej telefonii IP

•  Wbudowane DSP – zintegrowane PVDM realizują obsługę analogowej i cyfrowej transmisji głosu, połączeń 
•  konferencyjnych, transkodowania oraz zabezpieczania mediów protokołu Real-Time Transport Protocol 
•  (SRTP), przy jednoczesnym zastosowaniu modułów sieciowych lub slotów AIM dla celów komutacji, obsługi 
•  równoległych aplikacji, analizy treści i poczty głosowej. Moduły DSP umożliwiają korzystanie z technologii 
•  pakietowej transmisji głosu, jak np. protokołów VoIP: H.323, Media Gateway Control Protocol (MGCP) oraz  
•  Session Initiation Protocol (SIP); voice over Frame Relay (VoFR); oraz voice over ATM (włącznie z ATM 
•  Adaption Layer 5 (AAL5) i warstwami adaptacyjnymi AAL2).
•  Platforma umożliwia skalowalny rozwój telefonii ze scentralizowaną i rozproszoną obsługą połączeń 
    telefonicznych.
       –  SRST z centralnym programem zarządzającym Cisco CallManager – maks. 720 telefonów
       –  Poczta głosowa Cisco Unity Express (CUE) – maks. 100 skrzynek pocztowych
       –  Telefony IP Cisco CallManager Express – od 24 do 240 telefonów IP
       –  Połączenia między małymi a dużymi oddziałami – maksymalnie 24 łącza T1/E1
       –  Telefony analogowe, faksy, systemy klawiszowe i stacje konferencyjne – maksymalnie 88 portów FXS
       –  Lokalne lub międzymiastowe połączenia za pomocą modułu EVM – maksymalnie 48 portów linii 
           miejskich (Foreign Exchange Office - FXO) lub 32 porty ISDN Basic Rate Interface (BRI).
•  Oprogramowanie Cisco IOS posiada możliwość dostosowania do potrzeb klienta funkcji i aplikacji, takich 
    jak   np. obsługa Tool Command Language (TCL) i Voice Extensible Markup Language (VXML).
•  Zastosowanie programu Cisco CallManager oraz routera Cisco 3800 i telefonów Cisco IP pozwala na 
•  bezpieczne realizowanie połączeń telefonicznych.
        –  System oferuje oparte na standardach, bezpieczne media oraz uwierzytelnianie sygnalizacji i  kodowania 
            między telefonami IP, między telefonem IP a telefonem analogowym lub telefonem podłączonym do 
            centrali publicznej (PSTN) za pośrednictwem bramki stosującej zabezpieczenie IPSec, jak również 
            funkcje bezpieczeństwa warstwy transportowej (Transport Layer Security - TLS) oraz Secure Real Time
            Protocol (SRTP).
        –  Utrzymuje deklarowaną pojemność traktu głosowego nawet przy zastosowaniu kodeków o średnim 
            i wysokim stopniu skomplikowania

 Ochrona inwestycji •  Routery serii Cisco 3800 przystosowane są do współpracy z istniejącymi kartami WIC, VIC, modułami 
   sieciowymi (NM) oraz AIM, dzięki czemu klient może zmniejszyć koszty części zamiennych, szkolenia, 
   konfigurowania, instalowania i konserwacji sieci.

Dostępność •  Do minimum zredukowano czas potrzebny na czynności serwisowe Cisco 3800 dzięki zastosowaniu takich 
   ulepszeń w zakresie dostępności, jak opcjonalne redundantne zasilacze, pamięć z kontrolą i korekcją błędów 
   (Error Checking and Correction - ECC) ułatwiającą izolowanie i naprawę usterek, pamięć USB Flash
   ułatwiająca odzyskanie obrazu, a także zaawansowane monitorowane temperatury oraz wentylatory chłodzące 
   o zmiennej szybkości pracy, przeładowanie oprogramowania Cisco IOS Software Warm Reboot skracające 
   czas ładowania systemu, wstawianie i wyjmowanie modułów sieciowych podczas pracy routera oraz 
   zastosowanie elementów wymienianych samodzielnie przez użytkownika, takich jak pakiet wentylatorów, 
   płyta główna i zasilacze (tylko w Cisco 3845).

Cecha Zaleta
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ARCHITEKTURA PRODUKTU
Tabela 2.        Cechy Cisco 3825 i Cisco 3845

Cechy serii Cisco 3800 Cisco 3825 Cisco 3845

Sloty modułów sieciowych – Sloty te mogą służyć do instalacji standar-
dowych modułów sieciowych (NM), ulepszonych modułów sieciowych 
(NME), ulepszonych i rozszerzonych modułów sieciowych (NME-X) 
oraz modułów o wysokiej gęstości (EVM-HD). Moduły NME-X są 
szersze niż moduł NME. Można zastosować dwa sloty NME ustawione 
obok siebie w celu podłączenia jednego modułu o podwójnej szerokości 
(NMD) lub, w miarę dostępności, ulepszonego modułu sieciowego o 
podwójnej szerokości (NME-XD).

NM
NME
NME-X
NMD
EVM-HD

NM
NME
NME-X
NMD
EVM-HD

Maksymalna liczba obsługiwanych modułów sieciowych NME i NME-X 2 4
Maksymalna liczba obsługiwanych modułów EVM 1 2
Maksymalna liczba obsługiwanych modułów NMD/NME-XD 1 2

Maksymalna liczna obsługiwanych modułów EVM-HD 1 2

Następujące sloty HWIC także obsługują karty VIC, VWIC i WIC 4 4

Liczba stałych portów LAN (stałe porty RJ-45 dla połączeń 10/100/1000) 2 porty Ethernet 10/100/1000 2 porty Ethernet 10/100/1000

Liczba stałych portów Small Form-Factor Pluggable (SFP) (dla połą-
czeń SFP Gigabit Ethernet)

1 1

Liczba slotów AIM (dla opcjonalnych AIM w celu odciążenia funkcji 
intensywnie wykorzystujących moce obliczeniowe)

2 2

Liczba slotów PVDM (dla opcjonalnych PVDM2) 4 4

Liczba portów USB 1.1 (dla wykorzystania w przyszłości z użyciem 
pamięci USB Flash, tokenów bezpieczeństwa dla bezpiecznej dystrybu-
cji oprogramowania Cisco IOS oraz dla przechowywania referencji VPN 
poza platformą)

2 2

Wewnętrzne VPN (sprzętowa akceleracja kodowania VPN) Tak Tak

Liczba portów konsoli (maks. 115,2 kbps) 1 1

Liczba portów dodatkowych (maks. 115,2 kbps) 1 1

Pamięć — Zewnętrzna kompaktowa pamięć Flash oraz wewnętrzna 
pamięć SDRAM DDR z korekcją ECC 

Domyślnie – 64 MB 
Compact Flash, 256 MB DDR 
SDRAM
Maksymalnie – 256 MB 
Compact Flash, 1 GB DDR 
SDRAM

Domyślnie – 64 MB
Compact Flash, 256 MB DDR 
SDRAM
Maksymalnie – 256 MB 
Compact Flash, 1 GB DDR 
SDRAM

PODSUMOWANIE
Urządzenia serii Cisco 3800 wprowadzają najlepsze w klasie technologie routingu, bezpieczeństwa i transmisji głosu, w postaci rozwiązań 
sprzętowych umieszczonych wewnątrz routera, umożliwiając przedsiębiorstwom bezpieczną realizację z szybkością liniową równoległych, 
istotnych dla ich działalności usług i aplikacji. Routery serii Cisco 3800 rozszerzają możliwości i wydajność sieci na cały obszar połączeń w centrali 
firmy oraz jej oddziałach terenowych, dzięki czemu wzrasta efektywność pracy firmy i produktywność użytkowników systemu. Zaawansowana
zdolność adaptacji oraz zastosowanie rozwiązań modułowych w routerach serii 3800 dostarcza klientom najszerszą gamę interfejsów sieciowych 
oraz usług, wśród których można wymienić następujące: VPN IPSec, wykrywania włamań, komunikacja IP, zintegrowane przełączanie, video 
w biznesie, filtrowanie URL, optymalizacja aplikacji, DSL, dostęp ATM i agregacja urządzeń szeregowych. Poprzez konsolidację funkcji wielu
oddzielnych usług w formie jednej, niezawodnej platformy, która może być w prosty sposób wdrożona i zarządzania, Cisco dostarcza klientom 
wiodące w branży platformy routingu zapewniające wzrost i ochronę inwestycji.
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SPECYFIKACJE PRODUKTU

W Tabeli 3 podano specyfikacje routerów Cisco 3825 i Cisco 3845.
Tabela 3.      Specyfikacje Cisco 3825 i Cisco 3845

Cechy serii Cisco 3800 Cisco 3825 Cisco 3845

Specyfikacje fizyczne
Wymiary urządzeń (wys. x szer. x głęb.) 8,9 x 43,4 x 37,3 cm2 jednostki RU 13,3 x 43,8 x 40,6 cm3 jednostki RU

Masa (min.) 10,4 kg 20,4 kg

Montaż w szafie Tak, opcje 19 i 23 calowe Tak, opcje 19 i 23 calowe

Montaż na ścianie Nie Nie

Specyfikacje zasilania

Napięcie wejściowe sieci zasilającej: 100–240 V~, automatyczne dostosowanie 100–240 V~, automatyczne dostosowanie

Częstotliwość sieci zasilającej: 47–63 Hz 47–63 Hz

Prąd wejściowy zasilania sieciowego 3 A (110 V)
2 A (230 V)
Prąd rozruchu maks. 50 A (jeden cykl)

4 A (110 V)
2 A (230 V)
Prąd rozruchu maks. 50 A (jeden cykl)

Prąd wejściowy zasilania sieciowego IP 8 A (110 V)
4 A (230 V)
Prąd rozruchu maks. 50 A (jeden cykl)

8 A (110 V)
4 A (230 V)
Prąd rozruchu maks. 50 A (jeden cykl)

Napięcie wejściowe stałe 24 – 60 V=, automatyczne dostosowanie, 
niezależnie od biegunowości

24 – 60 V=, automatyczne dostosowanie, 
niezależnie od biegunowości

Prąd wejściowy zasilania prądem stałym 12 A (24 V)
5 A (60 V)
Prąd rozruchu 50 A < 10 ms

18 A (24 V)
7 A (60 V)
Prąd rozruchu 50 A < 10 ms

Moc wyjściowa Zasilanie sieciowe lub stałoprądowe 
210 W dla systemu
Zasilanie sieciowe IP210 W dla systemu
360 W dla telefonów IP (-48 V)

Zasilanie sieciowe lub stałoprądowe 
300 W dla systemu
Zasilanie sieciowe IP300 W dla systemu
360 W dla telefonów IP (-48 V)

Zasilanie redundancyjne (RPS) Tylko zewnętrzne (Cisco RPS 675) Wewnętrzne sieciowe, sieciowe IP, 
lub zasilanie stałoprądowe z RPS

Zalecane urządzenie RPS Cisco RPS 675 -

Moc

Zasilanie sieciowe bez obsługi telefonów IP 300 W (971 kJ/h) 435 W (1407 kJ/h) 

Zasilanie sieciowe z obsługą telefonów IP – tylko system 370 W (1196 kJ/h) 555 W (1791 kJ/h)

Zasilanie sieciowe z obsługą telefonów IP – telefony IP 360 W (1069 kJ/h) 360 W (1069 kJ/h) 

Zasilanie stałoprądowe 325 W (1042 kJ/h) 460 W (1488 kJ/h)

Specyfikacje środowiskowe

Temperatura pracy 0°C do 40°C 0°C do 40°C

Temperatura urz. wyłączonego -40°C do 85°C -40°C do 85°C

Wilgotność względna bez kondensacji 5 – 95% bez kondensacji 5 – 95% bez kondensacji

Wysokość pracy npm Maks. 2000 m, spadek wartości znam. 
o 1C na każde 300 m

Maks. 2000 m, spadek wartości znam. 
o 1C na każde 300 m

Poziom hałasu (min.) 50 dBa typowy, 53 dBa maks. 56 dBa typowy, 58 dBa maks.

Zgodność z przepisami

Bezpieczeństwo UL 60950
CAN/CSA C22.2 No. 60950
EN 60950
AS/NZS 60950
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Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) 47 CFR, Część 15I
CES-003 Klasa A
EN55022 Klasa A
CISPR22 Klasa A
AS/NZS 3548 Klasa A
 VCCI V-3
EN 300386
EN 61000

TELCOM 47 CFR, Część 68
TIA/EIA/IS-968
CS-03
Dyrektywa RTTE

OBSŁUGIWANE MODUŁY

W Tabeli 4 wymieniono moduły obsługiwane przez urządzenia serii Cisco 3800.
Tabela 4.       Moduły obsługiwane przez serię Cisco 3800

Moduły przełączające Ethernet i LAN

NM-16ESW 16-portowy moduł sieciowy 10/100 Cisco EtherSwitch®

NM-16ESW-1GIG 16-portowy moduł sieciowy 10/100 Cisco EtherSwitch z 1 portem Gigabit Ethernet (1000BASE-T) 

NM-16ESW-PWR 16-portowy moduł sieciowy 10/100 Cisco EtherSwitch z obsługą zasilania linii

NM-16ESW-PWR-1GIG 16-portowy moduł sieciowy 10/100 Cisco EtherSwitch z obsługą zasilania linii i Gigabit Ethernet

NMD-36ESW 36-portowy moduł usługowy o wysokiej gęstości 10/100 Cisco EtherSwitch (High-Density Services 
Module - HDSM) 

NMD-36ESW-2GIG 36-portowy moduł sieciowy 10/100 Cisco EtherSwitch HDSM z 1 portem Gigabit Ethernet 
(1000BASE-T) 

NMD-36ESW-PWR 36-portowy moduł sieciowy 10/100 Cisco EtherSwitch HDSM z obsługą zasilania linii

NMD-36ESW-PWR-2G 36-portowy moduł sieciowy 10/100 Cisco EtherSwitch HDSM z obsługą zasilania linii i Gigabit 
Ethernet

HWIC-4ESW 4-portowa karta HWIC o pojedynczej szerokości z przełącznikiem Ethernet 10/100 BASE-T

HWIC-D-9ESW (8+1)-portowa karta HWIC o podwójnej szerokości z przełącznikiem 10/100BASE-T Ethernet 

HWIC-4ESW-POE 4-portowa karta HWIC z przełącznikiem 10/100BASE-T Ethernet ze zintegrowaną kartą-córką dla 
zasilania linii (obsługuje 802.3af)

HWIC-D-9ESW-POE (8+1)-portowa karta HWIC z przełącznikiem 10/100BASE-T Ethernet ze zintegrowaną kartą-córką 
dla zasilania linii (obsługuje 802.3af)

ILPM4 Karta-córka dla zasilania portów karty HWIC-4ESW (z obsługą 802.3af)

ILPM8 Karta-córka dla zasilania portów karty HWIC-9ESW (z obsługą 802.3af)
Moduły sieciowe łączące obsługę LAN i WIC

NM-1FE1R2W 1 moduł sieciowy 10/100 Ethernet z 1 slotem 4/16 Token-Ring dla 2 kart WAN 

NM-1FE2W 1 moduł sieciowy 10/100 Ethernet ze slotami  kart WAN 

NM-1FE2W-V2 1 moduł sieciowy 10/100 Ethernet ze slotami  kart WAN 

NM-2FE2W 2 moduły sieciowe 10/100 Ethernet z 2 slotami dla kart WAN 

NM-2FE2W-V2 2-portowy moduł sieciowy 10/100 Ethernet z 2 slotami dla kart WAN 

NM-2W Moduł sieciowy z 2 slotami dla kart WAN (bez LAN)

Cechy serii Cisco 3800 Cisco 3825 Cisco 3845
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Moduły kanałowe T1/E1 i ISDN

NM-1CE1T1-PRI 1-portowy moduł sieciowy Channelized E1/T1/ISDN Primary Rate Interface (PRI)

NM-2CE1T1-PRI 2-portowy moduł sieciowy Channelized E1/T1/ISDN PRI 

NM-4B-S/T 4-portowy moduł sieciowy ISDN BRI (interfejs S/T) 
NM-4B-U 4-portowy moduł sieciowy ISDN BRI ze zintegrowanym NT1 (interfejs U) 

NM-8B-S/T 8-portowy moduł sieciowy ISDN BRI (interfejs S/T) 

NM-8B-U 8-portowy moduł sieciowy ISDN BRI ze zintegrowanym NT1 (interfejs U)

Moduły sieciowe ATM

NM-1A-T3 1-portowy moduł sieciowy DS-3 ATM

NM-1A-T3 1-portowy moduł sieciowy E-3 ATM

NM-4T1-IMA 4-portowy moduł sieciowy T1 ATM z odwrotną multipleksacją w ATM 
(Inverse Multiplexing over ATM - IMA)

NM-4T1-IMA 4-portowy moduł sieciowy E1 ATM z IMA 

NM-4T1-IMA 8-portowy moduł sieciowy T1 ATM z IMA 

NM-4T1-IMA 8-portowy moduł sieciowy E1 ATM z IMA 

Moduły analogowe dialup i zdalnego dostępu

NM-8AM-V2 8-portowy moduł sieciowy z modemem v.92 

NM-16AM-V2 16-portowy moduł sieciowy z modemem v.92 
Moduły analogowe i ISDN BRI oraz akcesoria

NM-HD-1V 1-slotowy moduł sieciowy komunikacji głosowej i faksowej IP 

NM-HD-2V 2-slotowy moduł sieciowy komunikacji głosowej i faksowej IP 

NM-HD-2VE 2-slotowy moduł sieciowy ulepszonej komunikacji głosowej i faksowej IP

NM-HDA-4FXS Moduł sieciowy o wysokiej gęstości dla komunikacji głosowej i faksowej z 4 FXS

NM-HDA-4FXS 4-portowy moduł rozszerzający FXO dla komunikacji głosowej i faksowej

EM-HDA-8FXS1 8-portowy moduł rozszerzający FXO dla komunikacji głosowej i faksowej

EVM-HD-8FXS/DID Moduł analogowy i cyfrowy o wysokiej gęstości dla komunikacji głosowej i faksowej – 8 FXS/DID

NM-HDA-4FXS 8-portowy moduł rozszerzający FXS dla komunikacji głosowej i faksowej

EM-4BRI-NT/TE 4-portowy moduł rozszerzający BRI (NT i TE) dla komunikacji głosowej i faksowej

NM-HDA-4FXS 6-portowy moduł rozszerzający FXO dla komunikacji głosowej i faksowej

NM-HDA-4FXS 7-portowy moduł rozszerzający 3FXS/FXO dla komunikacji głosowej i faksowej

Moduły głosowe o wysokiej gęstości oraz akcesoria sieciowe

NM-HDV2 Moduł komunikacji IP o wysokiej gęstości dla transmisji głosowej i faksowej

NM-HDV2-1T1/E1 1-portowy moduł komunikacji IP o wysokiej gęstości T1/E1 dla transmisji głosowej i faksowej

NM-HDV2-1T1/E1 2-portowy moduł komunikacji IP o wysokiej gęstości T1/E1 dla transmisji głosowej i faksowej

NM-HDV-1T1-12 1-portowy pakiet modułów dla 12-kanałowej transmisji głosowej i faksowej T1 NM-HDV z 1 
VWIC-1MFT-T1 i 1 PVDM-12 

1EM-HDA-8FXS jest wspomagany przez NM-HDA-4FXS i EVM-HD-8FXS/DID.
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Moduły głosowe o wysokiej gęstości oraz akcesoria sieciowe

NM-HDV-1T1-24 1-portowy pakiet modułów dla 24-kanałowej transmisji głosowej i faksowej T1 NM-HDV z 1 
VWIC-1MFT-T1 i 2 PVDM-12 

NM-HDV-1T1-12 1-portowy pakiet modułów dla 24-kanałowej ulepszonej transmisji głosowej i faksowej T1
Pakiet: NM-HDV z 1 VWIC-1MFT-T1 i 2 PVDM-12s

NM-HDV-1T1-48 2-portowy pakiet modułów dla 48-kanałowej transmisji głosowej i faksowej T1
Pakiet: NM-HDV z 1 VWIC-2MFT-T1-DI i 4 PVDM-12s 

NM-HDV-1T1-12 1-portowy moduł dla 12-kanałowej transmisji głosowej i faksowej E1
Pakiet: NM-HDV z 1 VWIC-1MFT-E1 i 1 PVDM-12 

NM-HDV-1T1-30 1-portowy moduł dla 30-kanałowej transmisji głosowej i faksowej E1
Pakiet: NM-HDV z 1 VWIC-1MFT-E1 i 3 PVDM-12s 

NM-HDV-1T1-12 1-portowy moduł dla 30-kanałowej ulepszonej transmisji głosowej i faksowej E1
Pakiet: NM-HDV z 1 VWIC-1MFT-E1 i 5 PVDM-12s 

NM-HDV-1T1-60 2-portowy moduł dla 60-kanałowej transmisji głosowej i faksowej E1
Pakiet: NM-HDV z 1 VWIC-2MFT-E1-DI i 5 PVDM-12s 

NM-HDV-1T1-30 1-portowy moduł o wysokiej gęstości dla 30-kanałowej transmisji głosowej J1
Pakiet: NM-HDV z 3 PVDM-12s i 1 VIC-1J1 

NM-HDV-1T1-12 1-portowy ulepszony moduł o wysokiej gęstości dla 30-kanałowej transmisji głosowej J1
Pakiet: NM-HDV z 5 PVDM-12s i 1 VIC-1J1 

NM-HDV-1T1-12 Moduł sieciowy z pakietem 36-portowego zestawu DSP
Zestaw DP transkodowania i konferencji HDV wyposażony w 2 moduły pamięci SIMM DSP

NM-HDV-1T1-12 Moduł sieciowy z pakietem 54-portowego zestawu DSP
Zestaw DSP transkodowania i konferencji HDV wyposażony w 3 moduły pamięci SIMM DSP

NM-HDV-1T1-12 Moduł sieciowy z pakietem 90-portowego zestawu DSP
Zestaw DSP transkodowania i konferencji HDV wyposażony w 5 moduły pamięci SIMM DSP

Moduły sieciowe dla aplikacji

NM-CE-BP-40G-K9 Moduł sieciowy Cisco Content Engine, wydajność podstawowa, dysk twardy 40 GB IDE, 
256 MB DRAM

NM-CE-BP-40G-K9 Moduł sieciowy Cisco Content Engine, wydajność podstawowa, dysk twardy 80 GB IDE, 
512 MB DRAM

NM-CE-BP-40G-K9 Moduł sieciowy Cisco Content Engine, wydajność podstawowa, sterownik SCSI 
(wymaga zewnętrznej macierzy dyskowej SCSI)

NM-CIDS Moduł sieciowe Cisco IDS
NM-CUE Moduł sieciowy poczty głosowej Cisco Unity Express Voice-Mail
NM-NAM Moduł analizy sieci Cisco Network Analysis 
Moduły monitorowania alarmów i sterowania siecią oraz akcesoria

NM-AIC-64 Moduł monitorowania alarmów i sterowania siecią 
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Moduły sieciowe Circuit Emulation Service over IP (CESoIP)

NM-CES-4SER 4-portowy moduł sieciowy CESiIP
NM-CES-T1E1-4RJ48 4-portowy moduł sieciowy CESiIP T1/E1
Szeregowe karty WIC

WIC-1T 1-portowa szeregowa karta WIC o wysokiej szybkości
WIC-2T 2-portowa szeregowa karta WIC o wysokiej szybkości
WIC-2A/S 2-portowa asynchroniczna/synchroniczna szeregowa karta WIC
WIC-2A/S 2-portowa asynchroniczna/synchroniczna szeregowa karta WIC
Karta WIC Channel Service Unit/Data Service Unit (CSU/DSU)

WIC-1DSU-T1-V2 1-portowa karta WIC T1/Fractional-T1 CSU/DSU
WIC-1DSU-56K4 1-portowa 4-przewodowa karta WIC 56-/64-kbps CSU/DSU
Karta WIC ISDN BRI

WIC-1B-S/T-V3 1-portowa karta interfejsu ISDN BRI WAN dla linii komutowanych i dzierżawionych
WIC-1B-U-V2 1-portowa karta ISDN BRI ze zintegrowanym NT1 (interfejs U)
Karty WIC DSL

WIC-2T 1-portowa karta asymetryczna DSL (ADSL) dla podstawowej usługi telefonicznej
WIC-2T 1-portowa karta ADSL dla podstawowej usługi telefonicznej z funkcją dying-gasp 
WIC-2T 1-portowa karta ADSL over ISDN z funkcją dying-gasp
WIC-2T 1-portowa karta G.shdsl (tylko linia dwudrutowa)
WIC-2T 1-portowa karta G.shdsl (linia dwu- lub czterodrutowa)
Karty WIC z modemami analogowymi

WIC-1AM 1-portowa karta WIC z modemem analogowym
WIC-1AM 2-portowa karta WIC z modemem analogowym
Karty magistralne VWIC i WIC T1, E1 i G.703 Multiflex

VWIC-1MFT-T1 1-portowa karta magistrali RJ-48 multiflex —T1
VWIC-1MFT-T1 2-portowa karta magistrali RJ-48 multiflex —T1
VWIC-1MFT-T1 2-portowa karta magistrali RJ-48 multiflex —T1 z funkcją drop and insert
VWIC-1MFT-T1 1-portowa karta magistrali RJ-48 multiflex —E1
VWIC-1MFT-T1 1-portowa karta magistrali RJ-48 multiflex — G703
VWIC-1MFT-T1 2-portowa karta magistrali RJ-48 multiflex — E1
VWIC-1MFT-T1 2-portowa karta magistrali RJ-48 multiflex — E1 z funkcją drop and insert
VWIC-1MFT-T1 2-portowa karta magistrali RJ-48 multiflex — G.703
Karty VIC

VIC-2DID 2-portowa karta DID dla transmisji głosowej i faksowej
VIC-2DID 1-portowa, cyfrowa karta interfejsu głosowego (J1) dla Japonii
VIC-4FXS/DID 4-portowa karta VIC FXS lub DID 
VIC2-2FXS 2-portowa karta VIC — FXS 
VIC2-2FXS 2-portowa karta VIC — FXO (uniwersalna)
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Karty VIC
VIC2-2FXS 4-portowa karta VIC — FXO (uniwersalna)
VIC2-2E/M 2-portowa karta VIC — ear and mouth (E&M) 
VIC2-2BRI-NT/TE 2-portowa karta VIC—BRI (NT i TE) 
Karta WIC o wysokiej szybkości Gigabit Ethernet 
HWIC-1GE-SFP Karta interfejsu o wysokiej szybkości Cisco Gigabit Ethernet
Karty AIM
AIM-ATM Karta AIM o wysokiej szybkości dla segmentowania i sklejania ATM 

(Segmentation and Reassembly - SAR)
AIM-COMP4 Karta AIM do kompresji danych
AIM-CUE Karta AIM dla poczty głosowej Cisco Unity Express Voice-Mail
AIM-VPN/EPII-PLUS Karta AIM kodowania DES, 3DES, AES o zwiększonej wydajności oraz kompresji VPN 

dla Cisco 3825
AIM-VPN/EPII-PLUS Karta AIM kodowania DES, 3DES, AES o zwiększonej wydajności oraz kompresji VPN 

dla Cisco 3845
Moduły PVDM
PVDM2-8 8-kanałowy moduł DSP dla transmisji głosowej i faksowej
PVDM2-16 16-kanałowy moduł DSP dla transmisji głosowej i faksowej
PVDM2-32 32-kanałowy moduł DSP dla transmisji głosowej i faksowej
PVDM2-48 48-kanałowy moduł DSP dla transmisji głosowej i faksowej
PVDM2-64 64-kanałowy moduł DSP dla transmisji głosowej i faksowej

INFORMACJE DO ZAMÓWIEŃ

W celu złożenia zamówienia należy odwiedzić stronę Cisco:
http://www.cisco.com/en/US/ordering/or13/or8/order_customer_help_how_to_order_listing.html. 
W Tabeli 5 podano pełne informacje do zamawiania urządzeń serii Cisco 3800.

Tabela 5.         Informacje do zamówień urządzeń serii Cisco 3800
Numer katalogowy Opis
CISCO3825 Router ze zintegrowanymi usługami wyposażony w dwa stałe porty LAN Gigabit Ethernet, jeden slot 

Small Form-Factor Pluggable (SFP), dwa ulepszone moduły sieciowe (NME), cztery karty High-speed 
WAN Interface Card (HWIC), dwa sloty Advanced Integration Module (AIM), cztery sloty PVDM, 
oprogramowanie Cisco IP Base oraz zasilanie sieciowe

CISCO3825-AC-IP Router ze zintegrowanymi usługami wyposażony w dwa stałe porty LAN Gigabit Ethernet, jeden slot 
SFP, dwa moduły NME, cztery karty HWIC, dwa sloty AIM, cztery sloty PVDM, oprogramowanie 
Cisco IP Base oraz zasilanie liniowe

CISCO3825-DC Router ze zintegrowanymi usługami wyposażony w dwa stałe porty LAN Gigabit Ethernet, jeden slot 
SFP, dwa moduły NME, cztery karty HWIC, dwa sloty AIM, cztery sloty PVDM, oprogramowanie 
Cisco IP Base oraz zasilanie stałoprądowe

CISCO3845 Router ze zintegrowanymi usługami wyposażony w dwa stałe porty LAN Gigabit Ethernet, jeden slot 
SFP, cztery moduły NME, cztery karty HWIC, dwa sloty AIM, 4 sloty PVDM, oprogramowanie Cisco 
IP Base oraz zasilanie sieciowe

CISCO3845-AC-IP Router ze zintegrowanymi usługami wyposażony w dwa stałe porty LAN Gigabit Ethernet, jeden slot 
SFP, cztery moduły NME, cztery karty HWIC, dwa sloty AIM, 4 sloty PVDM, oprogramowanie Cisco 
IP Base oraz zasilanie liniowe

CISCO3845-DC Router ze zintegrowanymi usługami wyposażony w dwa stałe porty LAN Gigabit Ethernet, jeden slot 
SFP, cztery moduły NME, cztery karty HWIC, dwa sloty AIM, cztery sloty PVDM, oprogramowanie 
Cisco IP Base oraz zasilanie stałoprądowe.Router ze zintegrowanymi usługami wyposażony w dwa stałe 
porty LAN Gigabit Ethernet, jeden slot SFP, cztery moduły NME, cztery karty HWIC, dwa sloty AIM, 4 
sloty PVDM, oprogramowanie Cisco IP Base oraz zasilanie stałoprądowe

Aby ściągnąć oprogramowanie Cisco IOS Software, należy wejść na stronę http://www.cisco.com/public/sw-center/index.shtml.
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W Tabeli 6 podano funkcje oprogramowania Cisco IOS obsługiwane przez routery Cisco 3825 i 3845.
Tabela 6.      Funkcje oprogramowania Cisco IOS obsługiwane przez Cisco 3825 i Cisco 3845

Funkcje programowania Cisco IOS Cisco 3825 Cisco 3845
Podstawa IP (IP Base) S382IPB S384IPB
Obsługa głosu IP (IP VOICE) S382IPV S384IPV
Podstawa dla dużych przedsiębiorstw (ENTERPRISE BASE) S382EB S384EB
Zaawansowane bezpieczeństwo (ADVANCED SECURITY) S382ASK9 S384ASK9
Usługi SP (SP SERVICES) S382SPSK9 S384SPSK9
Usługi dla dużych przedsiębiorstw (ENTERPRISE SERVICES) S382ESK9 S384ESK9
Zaawansowane usługi IP (ADVANCED IP SERVICES) S382AISK9 S384AISK9
Zaawansowane usługi dla dużych przedsiębiorstw 
(ADVANCED ENTERPRISE SERVICES)

S382AESK9 S384AESK9

Zintegrowana obsługa głosu/video: GK, IPIP GW, TDMIP GW 
(INTEGRATED VOICE/VIDEO: GK, IPIP GW, TDMIP GW)

S382IVS S384IVS 

Zintegrowana obsługa głosu/video: GK, IPIP GW, TDMIP GW AES 
INTEGRATED VOICE/VIDEO: GK, IPIP GW, TDMIP GW AES 

S382AVSK9 S384AVSK9

Zaawansowane usługi dla dużych przedsiębiorstw z przełączaniem SNA 
(ADVANCED ENTERPRISE SERVICES WITH SNA SWITCHING)

S382SNAK9 S34SNAK9

SERWIS I POMOC TECHNICZNA
Wiodąca technologia zasługuje na najlepszy serwis i pomoc techniczną. Pomoc techniczna Cisco SMARTnet® dla routerów ze zintegrowanymi 
usługami serii Cisco 3800 dostępna jest na zasadzie pomocy okazjonalnej lub na bazie rocznej umowy serwisowej. Pomoc może przybierać formę 
telefonicznej konsultacji ze specjalistą lub aktywnej pomocy na miejscu, u klienta. Wszystkie umowy serwisowe obejmują: 

·  Uaktualnienia oprogramowania Cisco IOS w głównej ścieżce (major updates), w zakresie ulepszeń protokołów, bezpieczeństwa, 
   pasma przesyłowego i funkcji
·  Pełne prawa dostępu do bibliotek technicznych Cisco.com dla pomocy technicznej, handlu elektronicznego i informacji o produktach
·  Dostęp do największego w branży zespołu pomocy technicznej 24 x 7

Cisco oferuje bogatą gamę programów usługowych wspomagających pomyślną implementację urządzeń u klienta. Innowacyjne programy 
serwisowe są realizowane przez wyjątkowe połączenie zasobów ludzkich, procesów, narzędzi i partnerów, zapewniających satysfakcję klienta. 
Usługi Cisco pomagają w prawidłowym zagospodarowaniu i wykorzystaniu inwestycji, optymalizacji pracy sieci oraz przygotowaniu sieci do 
nowych aplikacji rozszerzających inteligencję sieci oraz wspomagających biznes. Więcej informacji o usługach Cisco podano w opisie usług  
Cisco Technical Support Services lub Cisco Advanced Services.
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