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Cisco UCS Mini

Resumo 
Agora, escritórios remotos e filiais, sistemas de pontos 
de vendas, ambientes de TI de menor porte e data 
centers geograficamente distantes já podem usufruir de 
toda eficiência e economia proporcionadas pelo Cisco 
Unified Computing System™ (Cisco UCS®) com o novo 
Cisco UCS Mini.

O Cisco UCS Mini é uma solução de computação 
completa que oferece gerenciamento simplificado dos 
sistemas e fácil expansão para de 1 a 15 servidores. O 
sistema disponibiliza servidores, armazenamento e redes 
Ethernet de 10 Gigabit em um tamanho compacto, fácil 
de implantar e operar.

Para os clientes, o UCS Mini é um passo inicial com 
preço reduzido rumo à simplicidade e automação de TI 
oferecidas pela plataforma Cisco UCS. O Cisco UCS 
Mini conta com o premiado Cisco UCS Manager* e 
interconexões em malha no chassi. Se necessário, o 
software Cisco UCS Central também está disponível 
para os clientes que precisam de gerenciamento remoto 
mais abrangente em escala global.

Para ajudar a vender o Cisco UCS Mini de forma mais 
fácil e lucrativa, criamos pacotes especiais, incentivos e 
ofertas de financiamento.

PARA FILIAIS E ESCRITÓRIOS REMOTOS, PONTOS DE VENDAS E AMBIENTES DE TI DE MENOR PORTE

Principais incentivos e promoções
• Cisco UCS SmartPlays: ofertas com preços especiais 

nos servidores Cisco UCS B-Series e C-Series; há 
três novos pacotes SmartPlay para o Cisco UCS 
Mini: Entry, Plus e Value. Acesse o site do parceiro 
SmartPlays para obter detalhes e indique aos clientes 
o site Build and Price para mais informações.

• Promoção Advanced New Account Breakaway: 
destinada às novas contas de Cisco UCS, essa 
promoção pode ser utilizada juntamente com os 
pacotes Cisco UCS Mini SmartPlay.

•  Promoção Cisco UCS Advantage Trade-In: oferece 
grandes descontos para clientes que migram de 
servidores blade e rack da IBM, HP ou Dell para o 
Cisco UCS.

Usar a solução em conjunto com os serviços da 
Cisco® Services pode ajudar a aumentar lucratividade 
e melhorar a experiência do cliente. Obtenha mais 
informações sobre os serviços disponíveis acessando: 
www.cisco.com/go/services.

Vantagens da Cisco
O Cisco UCS Mini oferece a simplicidade e a economia 
que seus clientes precisam em uma solução completa:

• Pode ser utilizado em um escritório com tomadas 
padrão e/ou no data center; ocupa pouco espaço e 
oferece opções bivolt (100–120 V e 200–240 V)

• Permite a expansão de um para oito servidores blade, 
além da adição de mais sete servidores rack Cisco 
UCS C-Series para aumentar o armazenamento ou 
atender a necessidades específicas de I/O; tudo pode 
ser gerenciado através do Cisco UCS Manager

• Reduz problemas e custos de manutenção com 
atualizações por meio de um só clique e facilita o 
gerenciamento de locais remotos ou múltiplos com o 
software Cisco UCS Central

• Pode ser utilizado com várias opções de 
armazenamento, inclusive:

 - Sistemas de estado sólido Cisco UCS Invicta™ 
Series

 - EMC VNX

 - NetApp FAS

 - Nimble

 - iSCSI

 - Fibre Channel

 - Armazenamento definido por software, como 
Stormagic ou Storage Services/Storage Spaces no 
Microsoft Windows Server 2012

*O Cisco UCS Manager ganhou o prêmio Breakthrough Technology (Tecnologia Inovadora) na TechEd de 2012.

http://www.cisco.com/web/partners/incentives_and_promotions/smartplays.html
https://apps.cisco.com/ccw/cpc/guest/home.do#!/content/ucsModelDetails/model_mini
http://www.cisco.com/web/partners/incentives_and_promotions/ucs_breakaway_promotion.html
http://www.cisco.com/web/partners/incentives_and_promotions/ucs_tradein.html
http://www.cisco.com/go/services
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Cisco UCS Mini

O que vender
O Cisco UCS Mini é uma combinação de componentes:

• Nova interconexão em malha Cisco UCS 6324

• Servidor blade Cisco UCS B200 M3

• Chassi de servidor blade Cisco UCS 5108 (6RU)

• Cisco UCS Manager

Os componentes opcionais incluem:

• Servidor rack Cisco UCS C220 M3

• Servidor rack Cisco UCS C240 M3

• Cisco UCS Central Software

O Cisco UCS SmartPlays traz ofertas com preços 
especiais para os servidores Cisco UCS B-Series e 
C-Series. Há três SmartPlays para o Cisco UCS Mini 
com várias configurações de servidor Cisco UCS B200 
M3: UCS-SP8-M-B200-E, UCS-SP8-M-B200-EP e 
UCS-SP-M-B200-VP. Para obter mais informações, 
consulte os sites SmartPlays e Build and Price.

Outras formas de vender o Cisco UCS Mini:

• A Interconexão em malha Cisco UCS 6324 (UCS-FI-
M-6324-UPG) pode ser adicionada a qualquer chassi 
5108 atualizado, convertendo-o em Cisco UCS Mini

• Faça o pedido de um chassi sem blades e de uma 
Interconexão de malha Cisco UCS 6324: UCS-FI-
M-6324-UPG, UCSB-5108-AC2= e UCSB-PSU-
2500ACDV=

• Utilize o UCSB-5108-AC2-UPG e o UCS-
MINI-Z0001 para fazer o pedido de um chassi com 
blades e de uma Interconexão em malha Cisco UCS 
6324

Onde buscar oportunidades
• Empresas de menor porte que precisam de menos 

servidores (2 a 15 físicos) e um gerenciamento de 
servidor simples

• Clientes que não sejam de um departamento de TI 
e desejam ter opções de gerenciamento remoto por 
um provedor de serviços ou parceiro

• Clientes que prefiram simplicidade e custo reduzido a 
equipamentos de maiores proporções

• Empresas do mercado intermediário (médio porte) 
com vários escritórios remotos e filiais, ou sem 
equipe de TI local

Recursos para vendas 
• Guia de chamadas do Cisco UCS Mini 

• Informativo da concorrência do Cisco UCS Mini

• Apresentações de BDM/TDM do Cisco UCS Mini

• Guia de pedidos do Cisco UCS Mini

• Webcast de lançamento para parceiros do Cisco UCS

• Site do cliente Cisco UCS Mini

• Site do cliente Cisco UCS Mini Build and Price 

• Site do cliente Cisco Services

• Site do parceiro Cisco UCS SmartPlays 

• Site do programa Cisco UCS Advantage Trade-In

• Site da promoção Cisco Advanced New Account 
Breakaway

http://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/ucs-6300-series-fabric-interconnects/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/ucs-b200-m3-blade-server/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/ucs-5100-series-blade-server-chassis/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/ucs-manager/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/ucs-c220-m3-rack-server/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/ucs-c240-m3-rack-server/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/ucs-central-software/index.html
http://www.cisco.com/web/partners/incentives_and_promotions/smartplays.html
https://apps.cisco.com/ccw/cpc/guest/home.do#!/content/ucsModelDetails/model_mini
http://www.cisco.com/web/partners/downloads/sell/technology/ucs-mini-bdm-partner.pptx
http://www.cisco.com/web/partners/downloads/sell/technology/ucs-mini-tdm-partner.pptx
http://www.cisco.com/web/partners/downloads/sell/technology/ucs-mini-ordering-guide.pdf
https://events-cisco.webex.com/events-cisco/lsr.php?RCID=2ba24e893b9b46b6873a04d49d6dfa02
http://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/ucs-mini/index.html
https://apps.cisco.com/ccw/cpc/guest/home.do#!/content/ucsModelDetails/model_mini
http://www.cisco.com/web/services/index.html
http://www.cisco.com/web/partners/incentives_and_promotions/smartplays.html
http://www.cisco.com/web/partners/incentives_and_promotions/ucs_tradein.html
http://www.cisco.com/web/partners/incentives_and_promotions/ucs_breakaway_promotion.html
http://www.cisco.com/web/partners/incentives_and_promotions/ucs_breakaway_promotion.html

