
 

Resumo da solução

Cisco UCS Mini: solução avançada com recursos 
corporativos 

Você deseja uma solução de computação unificada para a sua empresa de médio ou 
pequeno porte ou para o padrão avançado do seu ambiente de TI de grande porte? 
O Cisco UCS® Mini é uma solução de computação completa que oferece recursos 
corporativos em tamanho pequeno e eficiente. 

Benefícios 

Comparado às implantações tradicionais 

com montagem em rack, o Cisco UCS 

Mini oferece: 

● Até 29% de economia de capital 

(CapEx) 

● Até 34% de redução no consumo 

de energia 

● Até 80% de redução na quantidade 

de cabos 

Com o Cisco UCS Mini, o Cisco Unified Computing System™ (Cisco 

UCS), originalmente projetado para o data center, agora está 

otimizado para filiais e escritório remoto (ROBO), ponto de venda e 

ambientes de TI menores. O Cisco UCS Mini oferece servidores, 

armazenamento e rede de 10 Gigabits em um tamanho compacto e 

de fácil implantação. Expansível para 15 servidores, o Cisco UCS 

Mini fornece uma solução escalável com a simplicidade comprovada 

de gerenciamento do premiado Cisco UCS Manager. Se você tiver 

mais de um site, o Cisco UCS Central Software oferece a gestão 

remota em diversos locais, ajudando a garantir a estabilidade do 

servidor em todos os locais: atualizar 100 locais é tão fácil quanto 

atualizar apenas um local. 

 

Tendências e desafios 
Como simplificar a infraestrutura de TI 

As necessidades corporativas dos departamentos de TI vêm em todos os tamanhos, assim como existem 

empresas de todos os tamanhos. Em uma pesquisa de 20121 das empresas SMB, 72% dos entrevistados 

disseram que "Os fornecedores de TI devem simplificar a tecnologia...”; e é isso que a Cisco acabou de fazer com 

o Cisco UCS. Originalmente projetado para o data center, o Cisco UCS reúne computação, rede, acesso ao 

armazenamento e gerenciamento em um único sistema coeso; uma simplificação radical, em comparação com os 

sistemas tradicionais. 

Atualmente, empresas de qualquer tamanho podem aproveitar os benefícios do Cisco UCS com o Cisco UCS 

Mini: uma solução para implantações de 2 a 15 servidores. O Cisco UCS Mini simplifica ainda mais o Cisco UCS, 

ao mover a interconexão em malha dentro do chassi, reduzindo as necessidades de energia e resfriamento e 

diminuindo a área ocupada pelo dispositivo. 

Outro desafio para qualquer empresa é fazer as atualizações e a manutenção necessárias para manter os 

servidores funcionando com alto nível de eficiência. O Cisco UCS ajuda a simplificar o processo de manutenção 

ao oferecer uma atualização rápida e fácil da infraestrutura e dos servidores. Em escritórios remotos, essas 

                                                            

 

1 Techaisle, julho de 2012 (http://www.techaisle.com/pr-smb-technology-business-pain-points.html) 
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tarefas podem ser gerenciadas com o Cisco UCS Central Software. Esse recurso ajuda a reduzir os custos 

associados à TI. 

Componentes da solução Cisco UCS Mini 
Servidor blade Cisco UCS B200 M3 

Ao fornecer desempenho, versatilidade e densidade sem limitações, o Servidor blade Cisco UCS B200 M3 aborda 

um amplo conjunto de cargas de trabalho, desde TI e infraestrutura da Web até aplicações de banco de dados 

distribuídos, ERP e CRM. O servidor Cisco UCS B200 M3 tira proveito da potência do processador Intel® Xeon® 

da família de produtos E5-2600 v2, de até 768 GB de RAM, duas unidades de disco rígido e 10 Gigabits de 

Ethernet para oferecer níveis excepcionais de desempenho, aumento de memória e produtividade de I/O para 

quase todas as aplicações. 

Chassi de servidor blade Cisco UCS 5108 

O chassi de servidor blade para o Cisco UCS Mini pode incluir até oito servidores blade de meia largura Cisco 

UCS B200 M3. O chassi 6RU pode ser montado em um rack de 19 polegadas de padrão industrial, como os racks 

Cisco® R Series, ou ser colocado em qualquer superfície resistente2. As fontes de alimentação CA de voltagem 

dupla (100-120V3 e 200-240V) e 48V CC fazem com que o Cisco UCS Mini esteja pronto para a implantação 

global. 

Interconexão em malha Cisco UCS 6324 

A interconexão em malha Cisco UCS 6324 estende a arquitetura do Cisco UCS para ambientes que necessitam 

de domínios menores. Ao oferecer os mesmos recursos de servidor unificado e de rede que as Interconexões em 

malha Cisco UCS 6200 Series de topo de rack, a interconexão em malha Cisco UCS 6324 embute a 

conectividade no chassi do servidor blade Cisco UCS 5108 para oferecer domínios menores de até 15 servidores: 

8 servidores blade e até 7 servidores rack de conexão direta. A Figura 1 mostra uma solução Cisco UCS Mini com 

servidores rack opcionais. 

                                                            

2 Um chassi Cisco UCS 5108 totalmente configurado pode pesar até 115 Kg. Use a Cisco UCS Power Calculator Tool para saber 
o peso da sua configuração antes da implantação. 

3 Há algumas limitações sobre o número de blades que podem ser conectados a 110V. Use a Cisco UCS Power Calculator Tool 
para estimar os requisitos de potência. 

https://mainstayadvisor.com/Go/Cisco/Cisco-UCS-Power-Calculator.aspx
https://mainstayadvisor.com/Go/Cisco/Cisco-UCS-Power-Calculator.aspx
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Figura 1.   A solução Cisco UCS Mini incluindo dois servidores rack opcionais conectados diretamente  
(para fins ilustrativos, as interconexões em malha do Cisco UCS 6324 são mostradas fora do chassi) 
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Cisco UCS Manager 

O Cisco UCS Manager proporciona o gerenciamento unificado e incorporado de todos os componentes de 

software e hardware de uma solução Cisco UCS Mini. Ele oferece uma interface gráfica do usuário (GUI) intuitiva, 

uma interface de linha de comando (CLI) e uma interface de programação de aplicativos (API) robusta para 

gerenciar todas as configurações e operações do sistema. 

Os componentes opcionais incluem os servidores rack Cisco UCS C-Series e o Cisco UCS Central Software para 

gerenciamento de várias instâncias do Cisco UCS Mini. 

Servidores com montagem em rack Cisco UCS 
Servidor rack Cisco UCS C220 M3 

O servidor rack Cisco UCS C220 M3 foi projetado para proporcionar ótimo desempenho e densidade em várias 

cargas de trabalho empresariais, desde serviços de Web até bancos de dados distribuídos. Este servidor 1RU 

suporta até duas CPUs E5-2600 v2 com processador Intel Xeon, 512 GB de RAM, quatro unidades de tamanho 

grande (LFF) e oito de tamanho pequeno (SFF) e o adaptador de 10 Gbps da placa de interface virtual (VIC) do 

Cisco UCS 1225 para integração com o Cisco UCS Mini. 

Servidor rack Cisco UCS C240 M3 

Para cargas de trabalho maiores, o servidor rack 2RU Cisco UCS C240 M3 suporta até duas CPUs E5-2600 v2 

com processador Intel Xeon, de 768 GB de RAM, 12 unidades LFF ou 24 SFF e um adaptador de 10 Gbps da VIC 

do Cisco UCS 1225 para integração com o UCS Mini. 

Cisco UCS Central Software 

O Cisco UCS Central Software gerencia vários domínios do Cisco UCS e Cisco UCS Mini distribuídos globalmente 

de um único console. O Cisco UCS Central Software integra-se com o Cisco UCS Manager para oferecer recursos 

de configuração global para todos os servidores, simplificando a conformidade às políticas. O Cisco UCS Central 

Software também agrega informações de inventário e de falhas em vários domínios do Cisco UCS e do Cisco 

UCS Mini para facilitar a garantia de serviços de toda a infraestrutura da Cisco UCS. 

Casos de uso 

A Tabela 1 oferece os casos de uso do Cisco UCS Mini. 

Tabela 1. Casos de uso 

Pequenas e médias 
empresas 

As pequenas e médias empresas (SMBs) normalmente necessitam de menos servidores que as grandes empresas. 
Muitas não contam com uma equipe de TI em tempo integral, ou têm equipes pequenas. Com o Cisco UCS Mini, as SMBs 
podem ter uma solução de fácil gerenciamento que pode se expandir de acordo com o crescimento das empresas. Como 
o Cisco UCS Mini é muito fácil de gerenciar, você pode gastar mais tempo comandando a sua empresa e menos tempo 
se preocupando com manutenção e atualizações. O Cisco UCS Manager ajuda a simplificar processos complexos. Se um 
servidor falhar, todas as informações de configuração e identidade simplesmente são associadas ao novo servidor e o seu 
sistema pode voltar a funcionar em minutos, em vez de horas ou dias. 

Escritório remoto, 
filiais e varejo 

Como nas SMBs, muitos escritórios remotos ou filiais não têm equipe de TI local. Isso faz com que os recursos de 
gerenciamento remoto do Cisco UCS Mini sejam extremamente benéficos nesses locais. Se um usuário informar um 
problema, não há necessidade de enviar um técnico ao local para realizar a resolução de problemas inicial. O Cisco UCS 
Manager pode ser acessado remotamente de qualquer computador na rede, economizando tempo e dinheiro, além de 
oferecer resolução mais rápida e manter a satisfação do cliente. Com o Cisco UCS Central Software agregado à solução, 
gerenciar 100 locais pode ser tão fácil quanto gerenciar somente um. Ao usar políticas globais que se aplicam a todos os 
locais, o Cisco UCS Central Software mantém todas as instâncias do Cisco UCS Mini atualizadas, estáveis e em 
conformidade com as políticas sua empresa. 

A solução Cisco UCS Mini é uma plataforma de computação e I/O poderosa, capaz de incorporar e pré-processar grandes 
volumes de dados de forma muito rápida. É uma excelente escolha para situações em que grandes volumes de dados 
devem ser coletados em locais remotos e processados antes de serem transmitidos em uma WAN lenta ou link de 
satélite. Os dados pré-processados podem ser disponibilizados para usuários locais e remotos muito mais rapidamente. 



 

 

Data Center Às vezes, a conformidade requer a separação física do hardware. Por exemplo, as empresas que desejam terceirizar as 
necessidades de servidor podem não querer que seus equipamentos fiquem localizados no mesmo domínio que os 
servidores de outras empresas. Outras empresas podem ser muito reticentes ao risco e necessitar de domínios com 
falhas muito pequenos. Com o Cisco UCS Manager e o Cisco UCS Central Software, manter domínios menores de 2 a 15 
servidores não é mais um desafio de gestão. 

Implante o Cisco UCS Mini de forma bem-sucedida com a Cisco Services 

Com uma visão unificada dos recursos de data center, a Cisco e os seus parceiros líderes do setor oferecem 

serviços que aceleram a sua transição para um ambiente de computação unificada. Os serviços Cisco Unified 

Computing ajudam a implantar com rapidez seus servidores e a otimizar operações atuais para melhor satisfazer 

suas necessidades empresariais. 

Para obter mais informações sobre esses e outros serviços do Cisco Data Center, acesse 

http://www.cisco.com/go/dcservices. 

Razões para escolher a Cisco 

A Cisco tem uma experiência significativa em ouvir as exigências dos clientes e fornecer uma sólida inovação 

tecnológica para o data center empresarial. A Cisco oferece soluções padronizadas apoiadas por um amplo 

ecossistema de parceiros de líderes do setor para fornecer soluções completas para clientes. A computação 

unificada eleva a classificação tradicional dos produtos de rede, servidor, armazenamento, sistemas operacionais 

e aplicativos para uma visão que abrange todo o data center. A Cisco, como um dos maiores fornecedores de 

tecnologia do mundo, tem os recursos, o conhecimento e o foco no cliente para proporcionar essa visão. 

Próximas etapas 

Para obter mais informações sobre o Cisco Unified Computing System, visite  

http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing ou entre em contato com seu representante local da Cisco. 
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