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Oficjalny raport 

Podwyższenie poziomu jakości pracy w oddziałach 
firmy za pomocą platformy zorientowanej na 
aplikacje 

Obecnie w oddziałach firmy konieczne jest świadczenie zaawansowanych usług aplikacji na równie wysokim 
poziomie co w centrali firmy. Zapewnia to odpowiedni poziom innowacyjności biznesu i wydajności ze strony 
pracowników. 

Do czego potrzebne są te usługi? Jaki mają wpływ na sieć, personel działu IT oraz dostawców usług? W jaki 
sposób uzyskać optymalny poziom pracy w oddziałach firmy — zarówno pod względem technicznym, jak 
i strategicznym — jeżeli posiadane urządzenia nie spełniają nowych wymagań? Odpowiedzi na te pytania można 
znaleźć poniżej. 

„Mały oddział firmy” zaczyna się rozrastać. Podobnie jak centrala, oddział również potrzebuje zaawansowanych 
usług aplikacji. W szczególności potrzebne są usługi związane z obsługą prywatnych urządzeń pracowników (bring 
your own device — BYOD) oraz inne usługi IT, aplikacje w chmurze lub w centrum danych, a także usługi 
wideokonferencji i współpracy. Wszystkie muszą działać niezawodnie i bezpiecznie. Dlaczego takie usługi są 
niezbędne w środowisku oddziału firmy? 

Obecnie podłączonych jest 13 miliardów urządzeń: 2 na osobę. Do 2020 roku z Internetem będzie się łączyć 50 
miliardów urządzeń — średnio 6 na osobę. Według firmy Gartner można się spodziewać, że do 2020 roku 85% 
przedsiębiorstw wdroży politykę wyposażania swoich pracowników we własne urządzenia lub zastosuje politykę 
mieszaną w tym zakresie, co może potroić liczbę urządzeń mobilnych w miejscu pracy1. Z takimi urządzeniami 
wiążą się nowe wymagania pod względem zabezpieczeń, mobilności i łączności bezprzewodowej. Potrzebna jest 
w związku z tym skalowalna sieć do ich obsługi. Ważne jest też zachowanie wglądu w działanie aplikacji oraz 
nadzoru, aby ruch sieciowy aplikacji o znaczeniu krytycznym dla działalności firmy miał pierwszeństwo przed 
aplikacjami niezwiązanymi z pracą. 

Miejsce w centrum danych jest cenne, dlatego coraz częściej w oddziałach dominują usługi i aplikacje hostowane 
w chmurze lub w zdalnym centrum danych. Z badań firmy ZK Research wynika, że przetwarzanie w chmurze 
stanowi kolejny etap ewolucji w wykorzystaniu komputerów, a do 2014 roku ponad 50% zadań będzie 
przetwarzanych w chmurze2. Do roku 2015 ruch IP w chmurze będzie stanowić 34% łącznego ruchu w centrach 
przetwarzania danych3. W związku z tym środowisko oddziałów firm wymaga usług hostowanych w zdalnym 
centrum danych, rozpoznających aplikacje, które umożliwią adaptację do zmian środowiska biznesowego oraz 
migrację do usług w chmurze. 

                                                            

1 Instytut badawczy Gartner Research, „Mobile Device Proliferation Is Forcing Network Leaders to Redesign Enterprise Wireless 
LANs”. 
2 Why Cloud Computing Needs a Cloud-Intelligent Network, ZK Research, kwiecień 2012. 
3 Building Tomorrow’s Branch, Nick Lippis, Lippis Consulting, 2009. 
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Wideokomunikacja znalazła się w punkcie zwrotnym pod względem popularności w firmach i instytucjach. Jest to 
atrakcyjna funkcja ze względu na bogactwo informacji udostępnianych w formie wideo. Z raportu Lippis Consulting 
wynika, że w oddziałach firm nastąpił gwałtowny wzrost liczby wdrożeń rozwiązań do wideokomunikacji w celu 
zwiększenia efektywności i zmniejszenia kosztów operacyjnych4. Wideokonferencje, szkolenia, transmisje 
strumieniowe, wideomonitoring i oznakowanie wideo sprzyjają współpracy między pracownikami i klientami. Sieć 
odgrywa kluczowe znaczenie w powszechnym i efektywnym stosowaniu usług wideo. 

Oddziały zaczynają się rozrastać także pod względem liczby pracowników w siedzibie i mobilnych. Z różnych 
źródeł branżowych wynika, że użytkownicy w oddziałach stanowią od 30 do 90% pracowników przedsiębiorstw 
w skali globalnej, a lokalizacje zdalne wykorzystują od 70 do 90% zasobów biznesowych. Aby umożliwić tym 
pracownikom skuteczną pracę, trzeba im zapewnić dostęp do tych samych aplikacji, systemów i narzędzi, jakich 
używa się w centrali. 

W obliczu tego wzrostu dział IT musi uporać się z bezpiecznym i efektywnym połączeniem oddziałów. Firmy 
i instytucje poszukują inteligentnych rozwiązań, a jednocześnie starają się zmniejszyć całkowity koszt posiadania 
związany z eksploatacją sieci oraz zwiększyć ogólną efektywność pracowników dzięki bardziej scentralizowanym 
aplikacjom sieciowym umożliwiającym lepszą współpracę. 

Zespół IT w oddziale, często przeciążony pracą, musi zapewnić większą liczbę usług w celu zwiększenia tempa 
wdrażania innowacji. Usługi te muszą być w sposób efektywny świadczone większej liczbie pracowników. Zespół 
IT musi stawić czoła następującym wyzwaniom: 

● Zwiększony poziom zabezpieczeń sieci: Korzystanie w oddziałach firmy z „dowolnych urządzeń, o każdej 
porze i w każdym miejscu” oraz rozszerzanie granicy sieci sprawiają, że kwestia bezpieczeństwa staje się 
najwyższym priorytetem. Zespół IT w oddziale musi zabezpieczać urządzenia w sieci lokalnej, a także 
w połączeniu z usługami w chmurze. 

● Większa liczba zdalnych pracowników: W związku ze wzrostem liczebności pracowników zdalnych firmy 
i instytucje muszą zapewnić procesy oraz narzędzia sprzyjające ich efektywności i innowacyjności. Zespół 
IT w oddziale musi zapewnić możliwość płynnej pracy mobilnej z wykorzystaniem usług lokalizacji, aby 
użytkownicy mogli korzystać z komunikacji dostępnej zawsze i wszędzie. 

● Bardziej efektywna współpraca w czasie rzeczywistym: Zespół IT w oddziale musi przygotować wydajną 
platformę sieciową, która zapewni wszystkim użytkownikom i urządzeniom funkcje wysokiej jakości 
współpracy w czasie rzeczywistym. Lepsze usługi współpracy z wykorzystaniem wideo oraz zaawansowane 
usługi multimedialne zwiększą efektywność pracowników. 

● Współpraca z usługodawcą: Często usługodawca oferuje te usługi sieciowe i routery dla sektora średnich 
przedsiębiorstw. Zespół IT w oddziale może jednak preferować samodzielne zarządzanie usługami, 
ponieważ w niektórych przypadkach oferta usługodawcy może nie spełniać potrzeb danego biura. 

W związku z tym wymagania sieciowe współczesnych średnich przedsiębiorstw często dorównują wymaganiom 
dużych korporacji, choć bez porównywalnych środków i zasobów. 

                                                            

4 Building Tomorrow’s Branch, Nick Lippis, Lippis Consulting, 2009. 
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Rysunek 1. Przyspieszenie zaawansowanych usług aplikacji wymagane w sferze biznesowej i IT 

Usługi multimedialne  Wymagania firmy  Potrzeba IT  

Trend BYOD  ● Umożliwienie pracownikom przynoszenia do 
pracy własnych urządzeń w celu zwiększenia 
efektywności i mobilności.  

● Spełnienie wymagań pod względem bezpiecznej 
sieci WAN nowej generacji i usług sieciowych.  

Aplikacje w chmurze i w centrum 
danych  

● Migracja do chmury w celu zmniejszenia 
kosztów. 

● Zapewnienie bezpiecznego przejścia do chmury 
nowej generacji i zwirtualizowanych usług 
sieciowych. 

Wideokonferencje i współpraca  ● Zwiększenie efektywności pracy, wydajności i 
tempa działalności biznesowej oraz 
zmniejszenie wydatków na podróże. 

● Ułatwienie współpracy pracownikom zdalnym. 
● Zapewnienie informacji o produktach, szkoleń i 

wsparcia na żądanie. 

● Ekonomiczne dostarczanie w oddziale usług 
współpracy o jakości HD. 

● Zaprojektowanie technologii optymalizacji sieci 
WAN i obsługa jakości usług (QoS). 

● Zapewnienie niskiego poziomu opóźnień, 
wysokiej odporności i kompleksowej 
priorytetyzacji ruchu sieciowego. 

Wymagania związane z pracą oddziałów zapewniające zwiększenie innowacyjności i 
produktywności 
Aby zwiększyć poziom innowacyjności w oddziałach oraz produktywność pracowników, konieczne jest świadczenie 
zaawansowanych usług aplikacji. Kluczowe znaczenie w tego typu rozwiązaniach ma zastosowanie wydajnego 
urządzenia zapewniającego bezpieczeństwo, obsługę danych, usług zintegrowanych, głosowych i wideo. W wielu 
przypadkach większość tych zadań może zrealizować router. 

W sieciach oddziałów firm występują zazwyczaj okresowe wzrosty i spadki obciążenia, dlatego wirtualizacja sieci 
WAN jest ważnym wymaganiem stawianym routerom (zob. tabelę 2). Wirtualizacja sieci WAN powoduje agregację 
przepustowości, dzięki czemu wszystkie łącza WAN mogą być używane niemal przez cały czas. Dobrze 
zaprojektowane rozwiązanie do wirtualizacji sieci WAN dokonuje dynamicznej analizy ruchu w czasie rzeczywistym 
i reaguje w ułamku sekundy na awarie łączy czy zatory w ruchu sieciowym. Wykorzystanie większej liczby łączy 
WAN umożliwia rozwiązanie wielu problemów i ma różne zastosowania: 

● tworzenie kopii zapasowej i zapewniania ciągłości biznesowej, 

● dostarczanie danych o podstawowym znaczeniu dla firmy po najwydajniejszym łączu 

● użycie całej dostępnej przepustowości wszystkich łączy i maksymalizacja stopnia wykorzystania sieci 

Rysunek 2. Wymagania w oddziałach firm 

Wymaganie Opis  

Elastyczność Elastyczność w zakresie skalowalności i wydajności. Zmiana w zakresie potrzeb klientów powoduje konieczność 
zmiany przeznaczenia zasobów na podstawie inicjatyw biznesowych. 

Wysoka wydajność Wdrażanie rozwiązań w szybkich środowiskach WAN z obsługą jednocześnie działających usług do poziomu 2 Gb/s. 
Umożliwienie komunikacji między modułami z wysoką przepustowością na poziomie do 10 Gb/s bez pogarszania 
wydajności routera.  

Sprawność sieci Oferowanie wydajności i usług umożliwiających adaptację do zmian w środowisku biznesowym spowodowanych 
migracją do usług w chmurze. Wydajność na żądanie. Podwójne zasilacze nadmiarowe. Większa przepustowość. 

Ochrona inwestycji Obsługa szerokiego zestawu oprogramowania. Oferowanie opcji opłat uzależnionych od rozwoju. 

Zabezpieczenia Ochrona danych przesyłanych przez niezaufane połączenia. Zapewnienie zabezpieczeń przed zagrożeniami w celu 
szybkiego wykrycia złośliwego ruchu sieciowego pochodzącego z zaufanych i niezaufanych urządzeń i aplikacji. 
Oferowanie wspólnych technologii zabezpieczeń w celu uproszczenia polityki zabezpieczeń w oddziałach firmy i 
całym przedsiębiorstwie. 

Integracja usług Oferowanie integracji usług transmisji głosu, wideo i danych oraz usług zabezpieczeń i usług wbudowanych. 
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Platforma zorientowana na aplikacje 
Umiejscowienie platformy usług aplikacji w oddziale może zapewnić niezbędne usługi sieciowe, takie jak 
optymalizacja działania sieci WAN, wgląd w działanie aplikacji i chmurowe zabezpieczenia internetowe. Platforma 
usług aplikacji zapewnia oddziałowi większe możliwości wdrażania usług aplikacji „na żądanie” odpowiednio do 
potrzeb biznesowych, a także zmniejszenie łącznych kosztów operacyjnych. Platforma taka umożliwia 
dostarczanie w oddziale aplikacji do współpracy z jakością HD i stanowi bezpieczny etap przejściowy na drodze do 
chmury i zwirtualizowanych usług sieciowych nowej generacji. 

Zintegrowany router Cisco® z uruchomionymi usługami aplikacji (ISR-AX) oferuje platformę zorientowaną na 
aplikacje, która może współpracować z routerem dostarczonym przez dostawcę usług oraz zapewnia możliwość 
korzystania z usług wideokonferencji i narzędzia do współpracy, możliwość użycia urządzeń BYOD i aplikacji 
w chmurze na potrzeby oddziałów firmy. Dostępne opcje: 

● uzyskanie zarządzanej usługi WAN od usługodawcy 

● uzyskanie więcej niż jednego łącza WAN od tego samego lub innego usługodawcy w celu zapewniania 
ciągłości biznesowej 

Inteligentna sieć WAN Cisco (IWAN) obsługiwana przez router ISR-AX oferuje najwyższą jakość obsługi 
w dowolnym połączeniu. Rozwiązane to zapewnia niezbędny wgląd w informacje, QoS oraz optymalizację aplikacji 
jak również zabezpieczenia i routing o dużej wydajności za pomocą wyboru ścieżek inteligentnej sieci WAN. 
Platformy te zostały opracowane z myślą o oddziałach firm, dlatego stanowią całościowe rozwiązania do 
bezpiecznej łączności przy użyciu usług głosowych, wideo, mobilności i aplikacji. 

Platforma Cisco IWAN spełnia wymagania zaawansowanych usług multimedialnych, środowisk BYOD i chmur 
dzięki następującym funkcjom: 

● Funkcje niezależne od warstwy transportowej zapewniają zespołowi IT elastyczność transportu, 
jednocześnie nie obniżając poziomu bezpieczeństwa, niezawodności i wydajności. Zespół IT może 
w sposób przejrzysty rozdzielać ruch danych w oddziale za pomocą wielu opcji transportu, w tym 
korzystając z sieci Multiprotocol Label Switching (MPLS), komórkowej i internetowych sieci WAN przy 
jednoczesnym zachowaniu jednej domeny routingu w celu zapewnienia prostej obsługi IT. (Technologia: 
Dynamiczna wielopunktowa sieć VPN [DMVPN] i zabezpieczenia IP [IPsec]) 

● Funkcje inteligentnej kontroli ścieżek umożliwiają zespołowi IT pełne wykorzystanie inwestycji w sieć 
WAN oraz unikanie nadsubskrypcji linii. Inteligentny wybór ścieżek umożliwia przesyłanie aplikacji za 
pomocą najwydajniejszych ścieżek na podstawie polityki i statusu ścieżki w czasie rzeczywistym. Aktualnie 
rozwój nowego ruchu w chmurze, mobilnych usług gości i wideo można w prosty sposób równoważyć pod 
względem obciążenia na wielu liniach. (Technologia: Routing o wysokiej wydajności [PfR]) 

● Usługi optymalizacji aplikacji zapewniają zespołowi IT możliwość pełnego wglądu w informacje i kontroli 
na poziomie aplikacji oraz określenia rodzaju ruchu w sieci, dostosowania sieci pod względem usług 
o kluczowym znaczeniu dla firmy oraz szybkiego rozwiązania problemów sieciowych. Usługi te pozwalają 
również zminimalizować obciążenie sieci WAN przez zastosowanie zaawansowanej kompresji i deduplikacji 
w celu zapewnienia bardziej wydajnego działania aplikacji z najmniejszym możliwym obciążeniem. 
Pozwalają one również firmom na zapewnienie rozbudowanych usług cyfrowych w sieciach o ograniczonej 
przepustowości. Umożliwiają one znaczne odciążenie sieci WAN, zapewniając natychmiastowy dostęp do 
aplikacji WWW. (Technologie: Widoczność i kontrola aplikacji, usługi Wide Area Application Services 
(WAAS) i usługa Akamai Connect) 
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● Funkcja bezpieczna łączność używa dynamicznych połączeń VPN między wszystkimi stronami w celu 
zapewnienia wysokiej wydajności podczas transportu o wysokim poziomie zabezpieczeń. Zapewnia ona 
również łączność podczas korzystania z bezpośredniego dostępu do Internetu w celu uzyskania lepszej 
wydajności aplikacji oprogramowanie-jako-usługa (SaaS) lub odciążenia ruchu w sieci o znaczeniu 
niekrytycznym. Podczas korzystania ze scentralizowanej polityki zarządzania zasadami (na przykład 
InfoSec) bezpieczna łączność ułatwia zabezpieczenie wszystkich punktów końcowych i aplikacji 
w oddziałach. (Technologie: Zapora strefowa, system wykrywania włamań (IDS) Sourcefire® i system 
zabezpieczeń usług sieciowych w chmurze z zaawansowaną ochroną przed złośliwym oprogramowaniem) 

● Wirtualizacja serwerów na platformie umożliwia obniżenie kosztów oraz minimalizację zajmowanej 
powierzchni w oddziałach firmy. W oddziałach firmy przestrzeń jest na wagę złota, natomiast innowacyjna 
funkcja Cisco ISR zapewnia możliwość konsolidacji serwerów fizycznych, umożliwiając obniżenie kosztów, 
poprawę dostępności aplikacji i skrócenie czasu przywracania sprawności oraz wdrażania nowych aplikacji. 
Umożliwia ona obsługę aplikacji o kluczowym znaczeniu dla firmy, przechowywanie danych sieciowych oraz 
zapewnia obsługę funkcji obliczeniowych i przechowywanie danych w jednej „skrzynce”. Rozwiązanie to 
najlepiej sprawdza się w firmach i instytucjach mających wiele oddziałów i scentralizowaną infrastrukturę IT, 
która musi udostępniać ograniczoną liczbę niezbędnych aplikacji lokalnie w oddziałach. (Technologia: 
System Cisco Unified Computing System™ [Cisco UCS®] serwery serii E) 

Najnowsze i najwydajniejsze platformy serii ISR-AX należą do rodziny Cisco 4000 Integrated Services Router. 
Wprowadza ona nową architekturę, korzystając z wyjątkowych usług sieciowych, obliczeniowych i sieci WAN. 
Została ona specjalnie zaprojektowana w celu poprawy obsługi aplikacji, zwiększenia elastyczności sieci 
i ułatwienia zespołowi IT szybkiego reagowania na zmieniające się wymagania biznesowe i przygotowania się do 
koncepcji Internet of Everything (IoE). Rozwiązanie Cisco 4000 zapewnia: 

● Architektury zaprojektowane w celu efektywnego zarządzania zaawansowanymi usługami multimedialnymi 
i przejrzystego przedstawiania bogatych treści 

● Wydajność urządzeń do usług wirtualnych w ramach zintegrowanego projektu 

● Wydajność i bezobsługowe usługi macierzyste z opłatami uzależnionymi od rozwoju 

● Zaawansowaną infrastrukturę zorientowaną na aplikacje, zapewniającą przejrzystą propagację konfiguracji 
sieci bez błędów 

● Konsekwentne działania w całym oddziale, na brzegu sieci i w chmurze 

Sposób rozwijania platformy zorientowanej na aplikacje 
Inteligentną sieć WAN Cisco obsługiwaną przez router Cisco ISR-AX można zainstalować zarówno w oddziałach 
firmy, jak i w centrali, zapewniając współpracę z urządzeniami sieci WAN dostarczonymi przez dostawcę usług 
(rysunek 1). 
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Rysunek 1. Fizyczna integracja platformy usług aplikacji w oddziale firmy 

 

Router ISR-AX można umieścić bezpośrednio za routerem sieci WAN dostawcy usług, który będzie działać nadal. 
Dokładny sposób integracji fizycznej urządzeń z topologią sieciową, konfiguracja logiczna funkcji routingu, a być 
może także translacja adresów sieciowych (NAT) są zwykle określane w umowie z usługodawcą (zob. tabelę 3). 
Umowy usługodawców z klientami bywają różne, dlatego Partner firmy Cisco może przeanalizować wymagania 
i pomóc we wdrożeniu. 

Rysunek 3. Zagadnienia związane z integracją 

Zagadnienie Opis  

Routing i topologia 
warstwy 3 

W siedmiowarstwowym modelu sieciowym otwartych systemów (OSI) warstwa sieciowa ma numer 3. Routing i układ 
warstwy 3 może się różnić w zależności od dostawcy rozwiązania.  

NAT Kwestie związane z NAT mogą również zależeć od usługodawcy. NAT najprostszego typu dokonuje translacji 
adresów IP „jeden do jednego”. W takiej sytuacji zmieniane są tylko adresy IP, suma kontrolna nagłówka IP i sumy 
kontrolne wyższego poziomu obejmujące adres IP. W większości przypadków funkcja NAT mapuje wiele hostów 
prywatnych do jednego dostępnego publicznie adresu IP („jeden do wielu”). 
Router ma w tej przestrzeni adresowej adres prywatny, a jednocześnie jest połączony z Internetem przy użyciu 
adresu publicznego przydzielonego przez usługodawcę. 
Kiedy ruch przechodzi z sieci lokalnej do Internetu, prywatny adres źródłowy w każdym pakiecie jest poddawany 
translacji w czasie rzeczywistym na adres publiczny. 
Router śledzi podstawowe dane dotyczące każdego aktywnego połączenia. Kiedy odpowiedź powróci do routera, 
wykorzystuje on przechowywane dane śledzenia połączenia z fazy ruchu wychodzącego w celu określenia adresu 
prywatnego w sieci wewnętrznej, pod który ma skierować odpowiedź. 

Po zintegrowaniu routera ISR-AX należy wykonać poniższe czynności w celu skorzystania z zalet systemu 
opisanych w tym dokumencie: 

1. Włączyć funkcję routingu o wysokiej wydajności (Cisco Performance Routing, PfR) na urządzeniach ISR-AX 
w oddziale i w centrali. Jest to wymagane wtedy, gdy używa się więcej niż jednego łącza WAN. W celu 
uruchomienia funkcji PfR należy określić kryteria routingu w sieci WAN przy użyciu protokołów o znaczeniu 
krytycznym. Ustawienia te należy skonfigurować na routerze ISR-AX w oddziale („routerze brzegowym”) oraz 
na routerze ISR-AX w centrali („kontrolerze głównym”). 

2. Włączyć funkcje Next-Generation Network-Based Application Recognition 2 (NBAR2), Performance Agent 
oraz Flexible NetFlow w celu uzyskania wglądu w aplikacje. Funkcja Custom Protocol NBAR2 umożliwia 
administratorom tworzenie profili atrybutów i kojarzenie ich z protokołami. Proces ten umożliwia identyfikację 
całego ruchu przechodzącego przez router ISR-AX pod względem aplikacji. Funkcja ta może się uczyć 
rozpoznawania nowych i szyfrowanych protokołów. 
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3. Włączyć usługi WAAS w celu poprawy szybkości reakcji sieci i zapewnienia wydajności w sieci WAN 
porównywalnej z siecią LAN. Proces ten zmniejsza opóźnienia aplikacji dzięki optymalizacji pod kątem 
określonych aplikacji. Redukuje on także wykorzystanie sieci WAN przy użyciu zaawansowanych technik 
buforowania i optymalizuje wydajność protokołu TCP w sieciach WAN o wysokim stopniu opóźnień. 

4. Włączyć funkcję dynamicznej wielopunktowej sieci VPN (DMVPN) w celu zapewnienia bezpiecznej łączności 
na połączeniu między serwerem centralnym i satelitami lub między satelitami za pomocą jednej prostej 
domeny routingu. Aby zapewnić ochronę przed coraz większymi zagrożeniami w oddziale firmy, należy 
egzekwować scentralizowaną politykę zabezpieczeń IT przez uruchomienie zapory bazującej na strefach 
i systemu wykrywania włamań Sourcefire IDS w rozwiązaniu Cisco UCS serii E. W celu zabezpieczenia 
całego ruchu za pomocą bezpośredniego dostępu do Internetu, należy włączyć funkcję Cisco Cloud Web 
Security. 

Wnioski 
Oddziały firmy muszą obecnie korzystać z zaawansowanych aplikacji, takich jak aplikacje mobilne, aplikacje 
w chmurze, łączność wideo i aplikacje do współpracy wirtualnej. Inteligentna sieć WAN Cisco obsługiwania przez 
serię routerów ISR-AX to jedno z najwszechstronniejszych w branży rozwiązań, które spełnia wymagania 
w zakresie wydajności zaawansowanych usług aplikacji, skalowalności, dostępności i wysokiego komfortu 
użytkowników dla każdego rodzaju połączeń w oddziałach o dowolnej wielkości. Oferuje ona udoskonalone 
rozwiązania w zakresie wirtualizacji usług, funkcji przygotowanych do obsługi wideo i wysoką wydajność. 

Więcej informacji 
Więcej informacji na temat routerów Cisco Integrated Services można uzyskać z materiałów o inteligentnej sieci 
WAN Cisco lub od lokalnego przedstawiciela firmy Cisco. 
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