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Świat zmienia się błyskawicznie i aby pozostać 
konkurencyjnymi, firmy muszą dostosowywać 
się do ewoluującego rynku. Zmiany te dotyczą 
także sieci, od której wymaga się elastyczności, 
automatyzacji, braku błędów oraz szybkiego 
wdrażania. 

Działy IT z trudem nadążają za tempem 
tych zmian, ponieważ aktualizacje sieci są 
kosztowne i czasochłonne. Konfigurowanie 
i rekonfigurowanie sieci z uwzględnieniem 
poszczególnych działów i urządzeń 
przekształca „zwykłą” aktualizację w duży 
problem dla całego przedsiębiorstwa.

W firmie Cisco wierzymy w uwolnienie 
potencjału elastyczności sieci. Nasze 
rozwiązania zapewniają szybki i bezpieczny 
sposób zarządzania i wdrażania sieci 
zarówno w jednej, jak i w wielu lokalizacjach. 
Dzięki Cisco Digital Network Architecture 
wystarczy tylko określić zasady, a następnie 
zarządzać aktualizacjami wprowadzanymi we 
wszystkich lokalizacjach. Szybkie podłączanie 
nowych lokalizacji działów z wykorzystaniem 
standardu Plug and Play, dodawanie nowych 
funkcjonalności, wdrażanie nowych aplikacji — 
wszystko to za pomocą zaledwie kilku kliknięć. 

Duże zmiany mogą zostać wdrożone 
bezproblemowo, jeśli zostaną zrealizowane  
w odpowiedni sposób przy użyciu właściwych 
narzędzi i wiedzy. Pozwól, aby rozwiązania 
firmy Cisco stały się centralną częścią 
Twojego systemu, i dowiedz się, jak 
automatycznie i terminowo realizować zadania.

Koniec  
z nieefektywnością 
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Działy IT znajdują się obecnie pod coraz większą presją w zakresie zmniejszenia liczby zadań 
wykonywanych ręcznie, przyspieszenia procesów wdrażania i uproszczenia zarządzania siecią. 
Dzięki automatyzacji sieci dział IT może wreszcie wdrożyć nowe innowacyjne rozwiązania 
sieciowe i zacząć działać efektywnie. 

Cisco® Application Policy Infrastructure Controller — Enterprise Module (APIC-EM) to kontroler 
Cisco DNA, który umożliwia wdrażanie sieci zdefiniowanych programowo w oddziałach 
przedsiębiorstwa, kampusach i sieciach WAN. Kontroler Cisco APIC-EM umożliwia działom IT 
zautomatyzowanie profili aplikacji opartych na zasadach i jednoczesne zarządzanie wszystkimi 
domenami sieci z pojedynczej, scentralizowanej lokalizacji. Dzięki temu aktualizacje sieci są 
wdrażane szybciej, a zespoły IT stają się bardziej elastyczne w zarządzaniu siecią. Kontroler 
stanowi połączenie 4 innowacyjnych technologii: 

Zapewnij elastyczność konfiguracji  
i zastrzegania sieci

Dodatkowym atutem jest kompatybilność 
kontrolera APIC-EM z istniejącą infrastrukturą  
i możliwość pobrania kontrolera bez dodatkowych 
opłat ze społeczności Cisco DevNet!

Dzięki standardowi Plug and Play nie trzeba 
już poświęcać tyle czasu na konfigurowanie 
każdego urządzenia. Wystarczy podłączyć 
urządzenia, a zdefiniowane zasady 
sieciowe zostaną automatycznie wdrożone! 
Rozwiązanie Plug and Play firmy Cisco 
zmniejsza czas wdrożenia z 4 tygodni do  
kilku dni oraz zmniejsza koszty wdrożenia  
w dniu zerowym nawet o 79% w porównaniu 
do tradycyjnych metod.

Rozwiązanie EasyQoS zmieni Twój sposób 
myślenia o jakości usług. Koniec z ręczną 
konfiguracją zasad jakości dla wszystkich 
urządzeń. Wystarczy określić odpowiednie 
zasady i wdrożyć je w całej sieci za pomocą 
jednego kliknięcia.

Dzięki rozwiązaniu Path Trace można 
zaoszczędzić czas przeznaczany na 
rozwiązywanie problemów z połączeniami. Ta 
aplikacja zapewnia pełny wgląd w informacje 
dotyczące problemów z połączeniem i ułatwia 
wyszukiwanie nieprawidłowo działającego 
przełącznika lub routera. 

Zastosowanie inteligentnej sieci WAN, 
rozwiązania WAN firmy Cisco zdefiniowanego 
programowo, umożliwia zautomatyzowanie 
wprowadzania reguł sieciowych, dzięki czemu  
z jednego punktu centralnego można zarządzać 
stosowaniem reguł do wielu zasobów 
znajdujących się w zdalnych lokalizacjach 
oddziałów, bez konieczności ręcznego 
wprowadzania reguł w każdym kolejnym węźle. 

Plug and Play

Path Trace

Inteligentna sieć WAN

EasyQos

2

* Przy zastosowaniu kontrolera Cisco 
APIC-EM i sieci IWAN; oszacowanie 

na podstawie przepływu pracy 
zmieniającego się z 900 linii wierszy 

poleceń (CLI) na 10 kliknięć  
w graficznym interfejsie  

użytkownika (GUI).

szybsze zastrzeganie usług 
sieciowych dzięki rozwiązaniu 

Cisco DNA* 

85%

Cisco APIC-EMAby dowiedzieć się więcej, zobacz:

http://www.cisco.com/c/en/us/products/cloud-systems-management/application-policy-infrastructure-controller-enterprise-module/index.html


Pełna wirtualizacja 

Aby jeszcze bardziej wspomóc kierowników 
IT w procesie redukcji złożoności operacyjnej, 
wprowadziliśmy rozwiązanie Cisco Enterprise 
Network Functions Virtualization (Enterprise 
NFV). 

Rozwiązanie Enterprise NFV pozwala na 
uniezależnienie usług sieciowych od 
obsługiwanego sprzętu komputerowego, 
co oznacza, że funkcje infrastruktury można 
szybko wdrażać jako oprogramowanie w każdej 
infrastrukturze, jeśli zajdzie taka konieczność. 
Na przykład zamiast instalowania i obsługi 
fizycznych zapór, rozwiązanie Enterprise NFV 
pozwala operatorom sieci na proste dodanie 
zapory wirtualnej do maszyny wirtualnej. 

Dzięki mniejszej zależności od urządzeń 
fizycznych można zoptymalizować 
wykorzystanie infrastruktury i reagować 
bardziej dynamicznie na zmieniające się 
wymagania rynkowe poprzez wdrażanie 

Dzięki zdefiniowaniu sieci na nowo w oparciu 
o oprogramowanie zyskuje się elastyczność 
wdrażania nowych aplikacji i usług na żądanie, 
co pozwala firmom wyprzedzać konkurencję.

 Firma Cisco umożliwia przyspieszenie 
i zmniejszenie kosztów wdrożenia 
o 79% dzięki oddzieleniu sprzętu 
komputerowego od oprogramowania  
i wirtualizacji obrzeży (sieci WAN).
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nowych aplikacji i usług na żądanie. Narzędzie 
Enterprise NFV również skraca czas wdrożenia 
nowych usług, ponieważ umożliwia bardziej 
zautomatyzowane i elastyczne podejście do 
świadczenia usług.

Cisco Enterprise NFVAby dowiedzieć się więcej, zobacz:

http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/enterprise-network-functions-virtualization-nfv/index.html


4

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz:

Rozwiązania do 
każdego modelu 
wdrażania
Jeśli szukasz obsługiwanej lokalnie 
infrastruktury, którą można dowolnie 
modyfikować lub infrastruktury zarządzanej 
w chmurze, Cisco DNA zapewni dostęp do 
rozwiązań, które spełnią Twoje oczekiwania. 

Wiele firm coraz częściej zwraca uwagę na 
korzyści płynące z zarządzania infrastrukturą 
IT w chmurze w porównaniu z sieciami 
obsługiwanymi lokalnie lub rozwiązaniami 
hybrydowymi. Wybór infrastruktury nie należy 
do prostych decyzji. 

Jak można wybrać 
właściwą infrastrukturę  
dla własnej firmy?
Jeśli zależy Ci na pogłębionym wglądzie 
w informacje, bezpieczeństwie i pełnym 
dostosowaniu infrastruktury do własnych 
potrzeb, rozwiązania Cisco DNA obsługiwane 
lokalnie mogą być najlepszym wyborem. Sieci 
obsługiwane lokalnie oferują także dodatkowe 
korzyści, takie jak inteligentne buforowanie 
w celu zapewnienia najlepszej jakości usług 
użytkownikom, zaawansowane techniki 

Jeśli Twoja firma składa się z rozproszonych 
oddziałów, możesz rozważyć zastosowanie 
środowiska hybrydowego, w ramach którego 
obsługiwane lokalnie rozwiązania firmy 
Cisco są wdrażanie w oddziale centralnymi, 
a rozwiązania IT zarządzane w chmurze są 
wdrażane w oddziałach.
Niezależnie od wybranego typu rozwiązania: 
zarządzanego w chmurze, obsługiwanego 
lokalnie lub hybrydowego, dzięki narzędziu Cisco 
DNA można stworzyć elastyczną architekturę 
sieciową idealnie dostosowaną do przyjętej 
w firmie strategii korzystania z rozwiązania, 
dostępnego działu IT i wymagań biznesowych.

„ System Cisco Meraki obsługuje się 
tak łatwo, że pogłębione szkolenie 
techniczne nie jest wymagane. 
Wystarczyła dwugodzinna sesja 
informacyjna. Konfiguracja 
urządzenia jest niemal tak łatwa,  
jak budowanie z klocków LEGO”.
Uwe Fabian, dyrektor ds. IT, SternPartner GmbH & Co. KG.

optymalizacji oraz dostosowanie wdrożenia  
do własnych potrzeb.

Jeśli Twoja firma zatrudnia niewielki zespół IT  
i poszukujesz uproszczonego, scentralizowanego 
rozwiązania w standardzie Plug and Play do 
zarządzania siecią, rozważ zastosowanie 
naszych rozwiązań informatycznych Meraki® 
zarządzanych w chmurze. Narzędzie 
Meraki zapewnia maksymalną sprawność, 
bezpieczeństwo, łatwość użycia i elastyczność, 
połączone z pełnym wglądem w informacje 
o sieci za pośrednictwem scentralizowanego 
pulpitu nawigacyjnego.

Rozwiązania Cisco obsługiwane 
lokalnie

Cisco Meraki

http://www.cisco.com/c/en_uk/products/routers/index.html
https://meraki.cisco.com/


Zapewnij 
elastyczność 
zarządzania 
oprogramowaniem 
dzięki rozwiązaniu 
Cisco One
Aby ułatwić dokonywanie zakupów, 
zarządzanie i aktualizację sieci, połączyliśmy 
setki funkcji oprogramowania w jedno 
rozwiązanie stosowane w sieciach 
obsługiwanych lokalnie — oprogramowanie 
Cisco ONETM. Jest to bardzo wygodny  
i elastyczny sposób zakupu oprogramowania 
wykorzystywanego w centrach danych, 
sieciach WAN oraz domenach dostępu.

Koniec z męczącym porównywaniem setek 
osobno wycenianych funkcji oprogramowania. 
Wystarczy teraz nabyć jeden produkt: 
oprogramowanie Cisco ONE. Zapewniamy 
elastyczność dzięki szerokiemu wyborowi 
opcji licencjonowania, które umożliwiają 
przenoszenie licencji oprogramowania 
Cisco ONE Software na następną generację 
odpowiednich urządzeń, co pozwala 
zredukować koszty aktualizacji. 

Dzięki rozwiązaniu Cisco ONE można 
skupić się na naprawdę istotnych 
kwestiach związanych z prowadzeniem 
firmy i przestać tracić czas na 
zarządzanie licencjami. 
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Aby dowiedzieć się więcej, zobacz:

Oprogramowanie Cisco ONE

http://www.cisco.com/c/en/us/products/software/one-software/index.html


Zminimalizuj złożoność operacyjną  
i zwiększ szybkość wdrażania.

Zautomatyzuj swoją sieć już dziś dzięki  
Cisco Digital Network Architecture.

www.cisco.com/go/uk/DNA
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