
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. 
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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.
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Firma Cisco Systems® opracowała rozwiązanie Cisco® SMB Class Secure 
Network Foundation, dzięki któremu procesy firmy staną się w większym stopniu
zautomatyzowane i bezpieczniejsze. Jednocześnie rozwiązanie to zaprojektowano z 
myślą o zapewnieniu większej przejrzystości i łatwości wdrożenia, a przede wszystkim 
by uzyskać nowe oszczędności i zapewnić rozwoj firmy.

Rozwiązania Cisco dla małych i średnich przedsiębiorstw (SMB Class) zapewniają m.in.:

• ochronę newralgicznych zasobów firmy przed wewnętrznymi i zewnętrznymi       
• zagrożeniami sieciowymi;
• pomoc w zabezpieczeniu danych klientów i spełnieniu wymagań ochrony     
• prywatności;
• przyspieszenie procesów podejmowania decyzji, wspomaganie współpracy  
• i uproszczenie wykonywania zadań dzięki zapewnieniu pracownikom  
• chronionego dostępu do informacji w biurze, w domu i w podróży;
• zwiększenie lojalności klientów dzięki personalizacji danych, lepszej współpracy 
• i usługom ukierunkowanym na potrzeby klientów, a także udostępnieniu      
• pracownikom narzędzi umożliwiających podniesienie poziomu obsługi;
• zwiększenie zysków dzięki wykorzystaniu rozwiązań do obsługi handlu       
• elektronicznego;
• utrzymanie równowagi między kosztami a rozwojem firmy poprzez kontrolę    
• wydatków operacyjnych; 
• elastyczność przy wprowadzaniu technologii, które rozwijają się wraz ze  
• zmieniającymi się potrzebami firmy.

Każda firma prędzej
czy później potrzebuje 
prawdziwej sieci 
teleinformatycznej. 
Dzisiaj, na szczęście, mogą 
sobie na to pozwolić nie 
tylko wielkie korporacje.

Secure Network Foundation
Właściwa infrastruktura sieciowa może zapewnić małym i średnim przedsiębiorstwom 
silną pozycję, zwiększyć ich potencjał, a także obniżyć koszty działania oraz zwiększyć 
możliwości wzrostu i wydajność pracowników. Secure Network Foundation jest 
rozwiązaniem stworzonym właśnie do tego celu.
Rozwiązanie Cisco SMB Class Secure Network Foundation zapewnia klientom 
nowatorskie podejście systemowe do konwergentnych sieci firmowych, które pozwala
znacznie uprościć operacje, obniżyć koszty oraz przyspieszyć wzrost efektywności 
i zyskowności inwestycji. Nowe routery usług zintegrowanych (ISR), w połączeniu 
z rodziną przełączników Cisco Catalyst® i punktami dostępu bezprzewodowego, 
podnoszą wartość tego zintegrowanego systemu sieciowego, zapewniając małym i 
średnim przedsiębiorstwom możliwość jeszcze lepszego wykorzystania ich sieci do 
poprawy osiąganych wyników finansowych. 
Rozwiązanie Cisco Secure Network Foundation obejmuje opisane poniżej komponenty
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Integrated Services Router (ISR)
Głównym elementem rozwiązania Cisco SMB Class Secure Network Foundation 
jest nowy router Cisco Integrated Services Router. Ta nowa klasa routerów usług 
zintegrowanych łączy przesyłanie danych i głosu z mechanizmami ochrony, w ramach 
jednej, elastycznej platformy, która umożliwia małym i średnim przedsiębiorstwom 
obsługę aktualnie wymaganych usług, a jednocześnie gwarantuje możliwość przyszłego 
rozwoju. Firma Cisco od ponad 20 lat zajmuje czołową pozycję w dziedzinie 
innowacyjnych routerów, które od początku zapewniają bezpieczne usługi, działające 
równolegle, z pełną dostępną w sieciach przewodowych szybkością transmisji
Routery ISR obsługują jednocześnie transmisję głosu, ochronę danych, routing i 
usługi aplikacyjne, dzięki czemu procesy są w większym stopniu zautomatyzowane i 
bardziej inteligentne. Zapewniona jest wszechstronna ochrona danych w sieci, gdyż 
w każdym urządzeniu udostępniane są zaawansowane funkcje zabezpieczeń. Można 
również elastycznie wdrażać nowe usługi, takie jak transmisja głosu i bezpieczne sieci 
bezprzewodowe.

Inteligentne przełączniki Cisco Catalyst
Równie ważne jest zastosowanie inteligentnych przełączników Cisco Catalyst, które 
rozszerzają dostępność usług i zapewniają pełną ochronę bezpośrednio na stanowisku 
pracy każdego użytkownika. Te uniwersalne przełączniki oferują idealną kombinację 
bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności, która zaspokaja potrzeby dzisiejszych 
przedsiębiorstw. Udostępniają także opcje power-over-Ethernet (PoE) ułatwiające 
wdrażanie nowych usług, takich jak komunikacja IP i rozwiązania mobilne, w których 
oprócz standardowego komputera potrzebne jest połączenie telefoniczne lub punkt 
dostępu do sieci bezprzewodowej. Wystarczy tylko podłączyć urządzenie — bez 
konieczności wykonywania czynności konfiguracyjnych.

Ponadto inteligentne przełączniki Cisco Catalyst są zarządzane bezpłatnym narzędziem 
Cisco Network Assistant, które upraszcza i przyspiesza konfigurację i instalację
przełączników w rozwiązaniu Cisco Secure Network Foundation. Przy użyciu Cisco 
Network Assistant konfigurowanie jest niezwykle proste — odbywa się na zasadzie
korzystania z menu rozwijanych w graficznym interfejsie użytkownika.

Opcje mobilności
Mobilne i bezprzewodowe rozwiązania Cisco zwiększają produktywność przez 
łatwiejszy dostęp pracowników do informacji w biurze, w domu i w podróży. Dodając 
bezprzewodowe rozwiązania Cisco do Cisco SMB Class Secure Network Foundation, 
można konfigurować autonomiczne, bezprzewodowe sieci LAN w budynkach, biurach,
kioskach oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest łączność. Pracownicy mogą więc 
korzystać z zasobów sieci bez względu na to, gdzie przebywają — w biurze, w sali 
konferencyjnej czy w innym miejscu z dostępem do sieci bezprzewodowej. Rozwiązania 
te pozwalają lepiej wykorzystać zasoby do bardziej produktywnej pracy, ułatwiają 
współpracę, a jednocześnie gwarantują lepszy kontakt z klientami i partnerami 
handlowymi. Bez względu na konfigurację, bezprzewodowe produkty Cisco zapewniają
ten sam wysoki poziom bezpieczeństwa, skalowalności i łatwości zarządzania, co 
przewodowa sieć LAN.

ROZWIĄZANIA CISCO KLASY SMB - 
SECURE NETWORK FOUNDATION

Copyright © 1992–2005 Cisco Systems, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Opcje komunikacji IP
Dzięki połączeniu transmisji głosu i danych w tej samej sieci poprzez podział 
komunikacji IP na warstwy, rozwiązanie Cisco SMB Class Secure Network Foundation 
umożliwia wykorzystanie całej gamy aplikacji do wspomagania współpracy — takich 
jak wydajne centra konferencyjne i komunikacyjne czy rozwiązania zwiększające 
produktywność, które rozszerzają dostęp pracowników do zasobów bez względu na ich 
lokalizację, a jednocześnie pozwalają ograniczyć wydatki na infrastrukturę i zarządzanie.

Wbudowane mechanizmy ochrony w całej sieci
Rozwiązanie Cisco SMB Class Secure Network Foundation gwarantuje pełną ochronę 
najważniejszych aktywów przedsiębiorstwa przed stratami spowodowanymi przez 
zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne. Wbudowane mechanizmy zabezpieczeń znajdujące 
się w całej sieci chronią firmy przed znanymi i nieznanymi zagrożeniami.

Dopasowane, całościowe rozwiązania
Współpraca z wieloma dostawcami i integracja ich produktów mocno obciąża 
zasoby nawet wielkich przedsiębiorstw, mających wydzielone działy informatyczne. 
Rozwiązania Cisco klasy SMB dostarczają małym i średnim przedsiębiorstwom pełną 
gamę produktów niezbędnych do zbudowania potężnej, niezawodnej sieci pochodzącej 
od jednego dostawcy, a wszelkie wsparcie można uzyskać z tego samego źródła. Dzięki  
usługom Cisco SMARTnet Support Services firma otrzymuje całodobowy dostęp do
wykwalifikowanego personelu obsługi sieci, jak również do elektronicznych źródeł
wiedzy technicznej i innych informacji. Inteligentne rozwiązania Cisco pozwalają 
zmaksymalizować wydajność, modularność i elastyczność, dopasowaną do precyzyjnie 
określonych warunków budżetowych i wymaganej mocy obliczeniowej, a jednocześnie 
oferują niezawodną ochronę inwestycji. Firma Cisco zapewnia kompleksowe 
rozwiązania finansowe, które można dopasować do indywidualnych potrzeb przy
minimalnych inwestycjach wstępnych. 

Partnerzy Cisco, na których można liczyć — certyfikowani, 
wyspecjalizowani i wyselekcjonowani do obsługi małych i średnich 
przedsiębiorstw.
Partnerzy firmy Cisco dodają do odpowiednio dopasowanego pakietu produktów swoje 
specjalistyczne doświadczenie w dziedzinie projektowania oraz wsparcie techniczne. 
Dysponują oni  wiedzą i umiejętnościami w zakresie konfigurowania i zwiększania
wydajności infrastruktury sieciowej. Wyselekcjonowani do obsługi małych i średnich 
przedsiębiorstw partnerzy Cisco kładą szczególny nacisk na zagwarantowanie usług 
na najwyższym możliwym poziomie. Zapewniają szybkie reagowanie na problemy, 
elastyczne warunki finansowania, dogodne warunki szkoleń oraz precyzyjne, fachowe
wsparcie. 
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Celem jest zwiększenie konkurencyjności
Rozwiązania Cisco dla małych i średnich przedsiębiorstw powstały przy ścisłej współpracy 
z klientami i zostały sprawdzone w tysiącach wdrożeń. Misją firmy jest dostarczanie
klientom najwyższej jakości rozwiązań sieciowych pozwalających na realizację nawet 
najbardziej ambitnych wizji ich działalności.
Więcej informacji o rozwiązaniach Cisco dla małych i średnich przedsiębiorstw można 
znaleźć na stronie: www.cisco.com/go/smbclass


