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1 2ª Geração de Integrated Services Routers da Cisco 

Os Integrated Services Routers da Cisco séries 1900, 2900 e 3900 trazem na bagagem 25 anos de inovação e 
liderança em produtos. A 2ª Geração de Integrated Services Routers foi projetada para possibilitar a próxima onda 
evolutiva das filiais, proporcionando uso melhor de rich-media de vídeo, recursos de processamento locais visando à 
flexibilidade e ao funcionamento dos aplicativos locais e à evolução da rede remota. Vindo somar à ampla variedade 
de serviços disponíveis nos Integrated Services Routers, como segurança, comunicação unificada, comunicação 
sem fio e serviços de otimização de aplicativos, a 2ª Geração de Integrated Services Routers reduz ainda mais as 
despesas gerais do escritório remoto ao introduzir serviços flexíveis “sob demanda” com licenciamento de software  
e pacote do IOS software simplificado. 

A linha da 2ª Geração de Integrated Services Routers é composta por três famílias de produtos similares à geração 
atual de ISRs: Integrated Services Routers da Cisco séries 1900, 2900 e 3900. Do Cisco 1941 ao Cisco 3945, os 
roteadores da linha oferecem melhor desempenho, densidade de slot modular e recursos que atendem às 
necessidades de diversas filiais que trabalham com diferentes graus de serviços. 

Os roteadores podem ser solicitados como sistemas base ou em pacote para segurança, comunicação unificada 
e/ou serviços de aplicativos. O foco deste guia de compra são as configurações de sistema base e opcionais, mas a 
maioria dos elementos são válidos também para a solicitação de pacotes. Para obter a lista detalhada dos pacotes 
de tecnologia avançada da 2ª Geração de Integrated Services Routers, consulte a Seção 4 do guia de compra. 

1.1 Solicitação de Integrated Services Routers da Cisco série 3900 
O Cisco série 3900 oferece o mais alto desempenho e densidade dos serviços de Integrated Services Routers.  
Essa série inclui os roteadores da Cisco séries 3925 e 3945, sendo que a diferença entre eles está basicamente nos 
recursos de desempenho e no número de slots do módulo de serviços (SM, Services Module).  

Os roteadores 3925 e o 3945 oferecem Services Performance Engine (SPE) que pode ser substituído em campo, 
uma opção disponível apenas na série 3900 da Cisco. O SPE é uma placa-mãe modular que poderá ser substituída 
por engines de melhor desempenho desenvolvidos no futuro. O Cisco 3925 é fornecido com Services Performance 
Engine 100 da Cisco e o 3945 com o Cisco Services Performance Engine 150.  

Tabela 1. Roteadores da Cisco série 3900 e Services Performance Engines  

SKU para compra Descrição SKU para serviço técnico  
(SMARTnet 8x5xNBD) 

CISCO3925/K9 Cisco 3925 com SPE100 (3 GE, 4 EHWIC, 4 DSP, 2 SM, CF de 256 MB, DRAM de 1 GB, IPB) CON-SNT-3925 

CISCO3945/K9 Cisco 3945 com SPE150 (3 GE, 4 EHWIC, 4 DSP, 4 SM, CF de 256 MB, DRAM de 1 GB, IwPB) CON-SNT-3945 

C3900-SPE100/K9= Cisco Services Performance Engine 100 para o ISR Cisco 3925 (peça sobressalente) Não aplicável 

C3900-SPE150/K9= Cisco Services Performance Engine 150 para o ISR Cisco 3945 (peça sobressalente) Não aplicável 

 

Tanto o Cisco 3925 como o Cisco 3945 podem ser comprados com fontes de alimentação duplas que podem ser 
configuradas para oferecer redundância da fonte de alimentação ou aumentar a potência de dispositivos alimentados 
pelo cabo de dados (PoE, Power-Over-Ethernet) que estão funcionando em uma configuração de Aumento do PoE 
não-redundante. A fonte de alimentação principal e secundária podem ser CA, PoE ou CC ou ainda qualquer 
combinação destas. Para alimentar as portas de um módulo de switch integrado a um roteador, é importante 
comprar o roteador com fonte de alimentação PoE.  

As SKUs de fonte de alimentação da Tabela 2 abaixo podem ser solicitadas com o sistema ou como peça 
sobressalente. A fonte de alimentação PoE do Cisco 3925 e do Cisco 3945 requer um cabo de força C15 devido  
à corrente mais alta dessas fontes de alimentação. 
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Tabela 2. Opções de fontes de alimentação para o Roteador da Cisco série 3900 (fornecido com o sistema e como peça sobressalente) 

SKU para compra Descrição 
PWR-3900-AC Fonte de alimentação CA para Cisco 3925/3945 (sistema e peça sobressalente) 
PWR-3900-POE Fonte de alimentação CA com PoE para Cisco 3925/3945 (sistema e peça sobressalente) 
PWR-3900-DC* Fonte de alimentação CC para Cisco 3925/3945 (sistema e peça sobressalente) 
PWR-3900-AC/2 Fonte de alimentação CA para Cisco 3925/3945 (secundária) – somente como sistema 

PWR-3900-POE/2 Fonte de alimentação CA com PoE para Cisco 3925/3945 (secundária) – somente como sistema 

PWR-3900-DC/2* Fonte de alimentação CC para Cisco 3925/3945 (secundária) – somente como sistema 

C15-AC-xxx Cabo de força CA (SKU específica do país), C15, 2,5 m 
 
* As versões de fonte de alimentação para CC estarão disponíveis a partir do primeiro semestre de 2010. 
 

O Cisco 3925 e o Cisco 3945 são fornecidos com memória padrão DRAM de 1 GB e Compact Flash de 256 MB.  
A configuração de DRAM de 1 GB é resultado da instalação de duas DIMMs simétricas de 512 MB em cada slot  
de memória do SPE dos roteadores da Cisco série 3900. Ao atualizar a memória para densidades maiores, é 
necessário que as DIMMs sejam ocupadas com DIMMs de tipo e densidade simétricos para que o sistema tenha um 
melhor desempenho. Os roteadores da Cisco série 3900 não aceitam o uso de DRAM com densidades diferentes 
nos dois slots DIMM disponíveis nem o uso de apenas um slot. O tipo de memória e os SKUs compartilhados pelo 
Cisco 3925 e pelo Cisco 3945 são listados na Tabela 3. 

Tabela 3. DRAM para roteadores da Cisco série 3900 (atualizações e peças sobressalentes de fábrica) 

SKU para compra Descrição 
MEM-3900-1GB-DEF DRAM de 1 GB (512 MB+512 MB) para ISR Cisco 3925/3945 (padrão) 
MEM-3900-1GU2GB Atualização de DRAM de 1 GB para 2 GB (1 GB+1 GB) para ISR Cisco 3925/3945 
MEM-3900-512MB= DRAM de 512 MB para ISR Cisco 3925/3945 (apenas como peça sobressalente) 
MEM-3900-1GB= DRAM de 1 GB para ISR Cisco 3925/3945 (apenas como peça sobressalente) 
 

As SKUs de Compact Flash da Tabela 4 abaixo são as mesmas para todos os roteadores da linha da 2ª Geração de 
Integrated Services Routers da Cisco. O slot 0 para Compact Flash é ocupado por uma memória CF de 256 MB 
como padrão de fábrica. Existe um slot 1 para Compact Flash adicional que pode ser configurado opcionalmente e 
solicitado com outra memória compact flash com a densidade desejada.  

Tabela 4. Compact Flash para roteadores da Cisco série 3900 (atualizações e peças sobressalentes de fábrica)  

SKU para compra Descrição 
MEM-CF-256U512MB Atualização de CF de 256 MB para 512 MB para ISR Cisco 1900, 2900 e 3900 

MEM-CF-256U1GB Atualização de CF de 256 MB para 1 GB para ISR Cisco 1900, 2900 e 3900 

MEM-CF-256U2GB Atualização de CF de 256 MB para 2 GB para ISR Cisco 1900, 2900 e 3900 ISR 
MEM-CF-256U4GB Atualização de CF de 256 MB para 4 GB para ISR Cisco 1900, 2900 e 3900 ISR 
MEM-CF-256MB= Compact Flash de 256 MB (peça sobressalente) para ISR Cisco 1900, 2900 e 3900 (somente como peça sobressalente) 
MEM-CF-512MB= Compact Flash de 512 MB (peça sobressalente) para ISR Cisco 1900, 2900 e 3900 (somente como peça sobressalente) 
MEM-CF-1GB= Compact Flash de 1 GB (peça sobressalente) para ISR Cisco 1900, 2900 e 3900 (somente como peça sobressalente) 
MEM-CF-2GB= Compact Flash de 2 GB (peça sobressalente) para ISR Cisco 1900, 2900 e 3900 (somente como peça sobressalente) 
MEM-CF-4GB= Compact Flash de 4 GB (peça sobressalente) para ISR Cisco 1900, 2900 e 3900 (somente como peça sobressalente) 
 

Os roteadores da Cisco série 3900 são fornecidos com uma ventoinha de linha que gera uma corrente de ar da 
frente para trás no chassi do roteador. Para aplicações NEBS que precisam de uma corrente de ar de trás para 
frente, existe uma ventoinha especial que pode ser solicitada (que vem com filtro de ar e engaste). As duas 
ventoinhas podem ser configuradas no sistema ou como peça sobressalente se necessário. O filtro de ar também é 
comprado como peça sobressalente visando à sua manutenção regular e troca. O engaste frontal e a tampa da fonte 
de alimentação redundante para roteadores da Cisco série 3900 são comprados como peça sobressalente. 
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Tabela 5. Produtos relacionados à ventoinha dos roteadores da Cisco série 3900 

SKU para compra Descrição 
3900-FANASSY Ventoinha para Cisco 3925/3945 (sistema e peça sobressalente) 
3900-FANASSY-NEBS Ventoinha para Cisco 3925/3945 para NEBS c/3900-FANFLTR-NEBS & engaste (sistema e peça sobressalente) 
3900-BEZEL= Engaste frontal para Cisco 3925/3945 (engaste de plástico para troca) (apenas como peça sobressalente) 
RPS-COVER-3900= Tampa do slot para fonte de alimentação secundária para Cisco 3925/3945 (apenas como peça sobressalente) 
 

1.2 Solicitação de Integrated Services Routers da Cisco série 2900 
Os roteadores da Cisco série 2900 compreendem quatro plataformas: os ISRs Cisco 2901, Cisco 2911, Cisco 2921 
e Cisco 2951 com SKUs de compra indicadas na tabela 6. 

Tabela 6. Integrated Services Routers da Cisco série 2900  

SKU para compra Descrição SKU para serviço técnico  
(SMARTnet 8x5XNBD)  

CISCO2901/K9 Cisco 2901 com 2 GE, 4 EHWIC, 2 DSP ,CF de 256 MB, DRAM de 512 MB, IP Base CON-SNT-2901 

CISCO2911/K9 Cisco 2911 com 3 GE, 4 EHWIC, 2 DSP, 1 SM, 256MB CF,512MB DRAM, IPB CON-SNT-2911 

CISCO2921/K9 Cisco 2921 com 3 GE, 4 EHWIC, 3 DSP, 1 SM, 256MB CF, 512MB DRAM, IPB CON-SNT-2921 

CISCO2951/K9 Cisco 2951 com 3 GE, 4 EHWIC, 3 DSP, 2 SM, 256MB CF, 512MB DRAM, IPB CON-SNT-2951 

 

Os roteadores da Cisco séries 2911, 2921 e 2951 podem ser solicitados com uma fonte de alimentação CA, PoE ou CC.  
O tipo de fonte de alimentação precisa ser selecionado durante a configuração do produto, com o cabo de alimentação 
necessário usado em um determinado país. Esses três roteadores também oferecem redundância de alimentação com o 
uso de um dispositivo RPS externo (Cisco RPS 2300). É necessário um adaptador RPS para conectar o Cisco 2911 ou 
2921 ou 2951 a um dispositivo RPS externo. O Cisco 2901 pode ser comprado com fonte de alimentação CA ou PoE.  
O Cisco 2901 não dispõe de fonte de alimentação na versão CC e não aceita RPS externo. 

As SKUs de fonte de alimentação e do adaptador RPS da Tabela 7 abaixo podem ser solicitadas com o roteador ou como 
peça sobressalente. Para alimentar as portas de um módulo de switch conectado a um roteador, é importante comprar o 
roteador com fonte de alimentação PoE. Observe que as SKUs são as mesmas para Cisco 2921 e Cisco 2951. 

Tabela 7. Opções de fonte de alimentação e adaptador RPS para roteadores da Cisco série 2900 (opcionais de fábrica e peças 
sobressalentes) 

SKU para compra Descrição 
PWR-2921-51-AC Fonte de alimentação CA para Cisco 2921/2951 (sistema e peça sobressalente) 
PWR-2921-51-POE Fonte de alimentação CA com PoE para Cisco 2921/2951 (sistema e peça sobressalente) 
PWR-2921-51-DC* Fonte de alimentação CC para Cisco 2921/2951 (sistema e peça sobressalente) 
PWR-2911-AC Fonte de alimentação CA para Cisco 2911 (sistema e peça sobressalente) 
PWR-2911-POE Fonte de alimentação CA com PoE para Cisco 2911 (sistema e peça sobressalente) 
PWR-2911-DC* Fonte de alimentação CC para Cisco 2911 (sistema e peça sobressalente) 
PWR-2901-AC Fonte de alimentação CA para Cisco 2901 (sistema e peça sobressalente) 
PWR-2901-POE Fonte de alimentação CA com PoE para Cisco 2901 (sistema e peça sobressalente) 
RPS-ADPTR-2921-51 Adaptador RPS para Cisco 2921/2951 para uso com RPS externo (sistema e peça sobressalente) 
RPS-ADPTR-2911 Adaptador RPS Cisco 2911 para uso com RPS externo (sistema e peça sobressalente) 

 
* As versões de fonte de alimentação para CC estarão disponíveis a partir do primeiro semestre de 2010. 
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Todos os roteadores da Cisco série 2900 são fornecidos com memória padrão DRAM de 512 MB e Compact Flash de 
256 MB. A configuração de memória de 512 MB do Cisco 2951 é obtida pela instalação de uma DIMM de 512 MB em 
um dos dois slots de memória do Cisco 2951. Atualizações de memória do Cisco 2951 podem envolver o aumento da 
densidade dessa única DIMM ou uma combinação de DIMMs com os slots ocupados. O Cisco 2951 permite o uso de 
DRAM com densidades assimétricas nos dois slots. No Cisco 2901, 2911 e 2921, a DRAM padrão de 512 MB é 
soldada na placa-mãe. Sendo assim, as atualizações de memória devem ocupar as DIMMs adicionadas ao slot DIMM 
modular disponível em densidades de 512 MB, 1 GB e 2 GB. As SKUs de DRAM são as mesmas para Cisco 2921, 
2911 e 2901 e não podem ser utilizadas no roteador Cisco 2951. Da mesma forma, a memória do Cisco 2951 não pode 
ser usada em outros roteadores da série 2900. 

Tabela 8. DRAM para roteadores da Cisco série 2900 (atualizações e peças sobressalentes de fábrica) 

SKU para compra Descrição 
MEM-2951-512MB-DEF DRAM de 512 MB (1 DIMM de 512 MB) para ISR Cisco 2951 (padrão) 
MEM-2951-512U1GB Atualização de DRAM de 512 MB para 1 GB (1 DIMM de 1 GB) para ISR Cisco 2951 
MEM-2951-512U1,5GB Atualização de DRAM de 512 MB para 1,5 GB (1 GB+512 MB) para ISR Cisco 2951 
MEM-2951-512U2GB Atualização de DRAM de 512 MB para 2 GB (1 DIMM de 1 GB) para ISR Cisco 2951 
MEM-2900-512MB-DEF DRAM de 512 MB para ISR Cisco 2901-2921 (padrão) 
MEM-2900-512U1GB Atualização de DRAM de 512 MB para 1 GB (512 MB+512 MB) para Cisco 2901-2921 
MEM-2900-512U1,5GB Atualização de DRAM de 512 MB para 1,5 GB (1 GB+512 MB) para ISR Cisco 2901-2921 
MEM-2900-512U2,5GB Atualização de DRAM de 512 MB para 2,5 GB (2 GB+512 MB) para ISR Cisco 2901-2921 
MEM-2951-512MB= DRAM de 512 MB para ISR Cisco 2951 (apenas como peça sobressalente) 
MEM-2951-1GB= DRAM de 1 GB para ISR Cisco 2951 (apenas como peça sobressalente) 
MEM-2951-2GB= DRAM de 2 GB para ISR Cisco 2951 (apenas como peça sobressalente) 
MEM-2900-512MB= DRAM de 512 MB para ISR Cisco 2901, 2911, 2921 (apenas como peça sobressalente) 
MEM-2900-1GB= DRAM de 1 GB para ISR Cisco 2901, 2911, 2921 (apenas como peça sobressalente) 
MEM-2900-2GB= DRAM de 2 GB para ISR Cisco 2901, 2911, 2921 (apenas como peça sobressalente) 
 

As SKUs de Compact Flash da Tabela 9 abaixo são as mesmas para todos os roteadores da linha da 2ª Geração de 
Integrated Services Routers da Cisco. O slot 0 para Compact Flash é ocupado por uma memória CF de 256 MB 
como padrão de fábrica. Existe um slot 1 para Compact Flash adicional que pode ser configurado opcionalmente e 
solicitado com outra memória compact flash com a densidade desejada.  

Tabela 9. Compact Flash para roteadores da Cisco série 2900 (atualizações e peças sobressalentes de fábrica) 

SKU para compra Descrição 
MEM-CF-256MB Compact Flash de 256 MB para ISR Cisco 1900, 2900 e 3900 (padrão) 
MEM-CF-256U512MB Atualização de CF de 256 MB para 512 MB para ISR Cisco 1900, 2900 e 3900 
MEM-CF-256U1GB Atualização de CF de 256 MB para 1 GB para ISR Cisco 1900, 2900 e 3900 
MEM-CF-256U2GB Atualização de CF de 256 MB para 2 GB para ISR Cisco 1900, 2900 e 3900 ISR 
MEM-CF-256U4GB Atualização de CF de 256 MB para 4 GB para ISR Cisco 1900, 2900 e 3900 ISR 
MEM-CF-256MB= Compact Flash de 256 MB para ISR Cisco 1900, 2900 e 3900 (somente como peça sobressalente) 
MEM-CF-512MB= Compact Flash de 512 MB para ISR Cisco 1900, 2900 e 3900 (somente como peça sobressalente) 
MEM-CF-1GB= Compact Flash de 1 GB para ISR Cisco 1900, 2900 e 3900 (somente como peça sobressalente) 
MEM-CF-2GB= Compact Flash de 2 GB para ISR Cisco 1900, 2900 e 3900 (somente como peça sobressalente) 
MEM-CF-4GB= Compact Flash de 4 GB para ISR Cisco 1900, 2900 e 3900 (somente como peça sobressalente) 
 

As ventoinhas para todos os roteadores da Cisco série 2900 podem ser comprados como peças sobressalentes se 
necessário. Está disponível um filtro de ar para o Cisco 2911 para implantações NEBS e ele pode ser comprado com 
o sistema ou como peça sobressalente para manutenção regular e troca. O engaste frontal do Cisco 2911 e a tampa 
do slot da fonte de alimentação redundante para Cisco 2911, 2921 e 2951 podem ser comprados como peças 
sobressalentes. A ventoinha é a mesma para Cisco 2921 e 2951 assim como o insuflador também é o mesmo para 
os roteadores da Cisco 2901 e 1941. 
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Tabela 10. Produtos relacionados à ventoinha dos roteadores da Cisco série 2900 

SKU para compra Descrição 
2921-51-FANASSY= Ventoinha e engaste para Cisco 2921/2951 (apenas como peça sobressalente) 
2911-FANASSY= Ventoinha para Cisco 2911 (sem engaste) (apenas como peça sobressalente) 
2911-FANFLTR-NEBS Filtro de ventoinha para Cisco 2911 para ambiente NEBS (sistema e peça sobressalente) 
2911-AIRCVTR-NEBS= Conversor de corrente de ar de frente para trás para Cisco 2911 para uso NEBS (apenas como peça sobressalente) 

1941-2901-FANBLWR= Insuflador da ventoinha para Cisco 1941/2901 (apenas como peça sobressalente) 
RPS-COVER-2921-51= Tampa para slot vazio do adaptador RPS para Cisco 2921/2951 (apenas como peça sobressalente) 
RPS-COVER-2911= Tampa para slot vazio do adaptador RPS para Cisco 2911 (apenas como peça sobressalente) 
2911-BEZEL= Engaste frontal para Cisco 2911 (engaste de plástico para troca) (apenas como peça sobressalente) 
 

1.3 Solicitação de Integrated Services Routers da Cisco série 1900 
A série 1900 da Cisco tem basicamente dois modelos: Cisco 1941 e o Cisco 1941 Wireless. A versão Wireless  
do 1941 é fornecida pela Cisco com um módulo interno para ponto de acesso 802.11 a/b/g/n WLAN. Como as 
configurações de rádio são específicas em cada país e região, há 5 tipos de SKUs 1941 Wireless que podem ser 
compradas, como mostra a tabela abaixo. 

Tabela 11. Roteadores da Cisco série 1900  

SKU para compra Descrição SKU para serviço técnico 
(SMARTnet 8x5xNBD) 

CISCO1941/K9 Cisco 1941 com 2 GE, 2 slots EHWIC, CF de 256 MB, DRAM de 512 MB, IP Base CON-SNT-1941 

Cisco1941W-A/K9 Roteador da Cisco 1941 c/ 802.11 a/b/g/n WLAN ISM compatível com FCC CON-SNT-1941WA 

Cisco1941W-E/K9 Roteador da Cisco 1941 c/ 802.11 a/b/g/n WLAN ISM compatível para ETSI CON-SNT-1941WE 

Cisco1941W-P/K9 Roteador da Cisco 1941 c/ 802.11 a/b/g/n WLAN ISM compatível para Japão CON-SNT-1941WP 

CISCO1941W-N/K9 Roteador da Cisco 1941 c/ 802.11 a/b/g/n WLAN ISM compatível para Austrália/Nova Zelândia CON-SNT-1941WN 

CISCO1941W-C/K9 Roteador da Cisco 1941 c/ 802.11 a/b/g/n WLAN ISM compatível para China CON-SNT-1941WC 

 

O Cisco 1941 pode ser comprado com fonte de alimentação CA ou PoE. O Cisco 1941 não dispõe de fonte de 
alimentação na versão CC e não aceita RPS externo. Para alimentar as portas de um módulo de switch integrado a 
um roteador, é importante comprar o roteador com fonte de alimentação PoE. 

Tabela 12. Opções de fonte de alimentação do roteador da Cisco série 1900 

SKU para compra Descrição 
PWR-1941-AC Fonte de alimentação CA para Cisco 1941 (sistema e peça sobressalente) 
PWR-1941-POE Fonte de alimentação CA com PoE para Cisco 1941 (sistema e peça sobressalente) 
 

Nos roteadores da Cisco 1941 e 1941 Wireless, a DRAM padrão de 512 MB é soldada na placa-mãe. Sendo assim, 
as atualizações de memória estão disponíveis como DIMMs modulares em densidades de 512 MB, 1 GB e 2 GB. 
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Tabela 13. DRAM para roteadores da Cisco série 1900  

SKU para compra Descrição 
MEM-1900-512MB-DEF DRAM de 512 MB para ISR Cisco 1941 (padrão) 
MEM-1900-512U1GB Atualização de DRAM de 512 MB para 1 GB (512 MB+512 MB) para ISR Cisco 1941 
MEM-1900-512U1,5GB Atualização de DRAM de 512 MB para 1,5 GB (1 GB+512 MB) para ISR Cisco 1941 
MEM-1900-512U2,5GB Atualização de DRAM de 512 MB para 2,5 GB (2 GB+512 MB) para ISR Cisco 1941 
MEM-1900-512MB= DRAM de 512 MB para ISR Cisco 1941/1941W (apenas como peça sobressalente) 
MEM-1900-1GB= DRAM de 1 GB para ISR Cisco 1941/1941W (apenas como peça sobressalente) 
MEM-1900-2GB= DRAM de 2 GB para ISR Cisco 1941/1941W (apenas como peça sobressalente) 
 

As SKUs de Compact Flash da Tabela 14 abaixo são as mesmas para todos os roteadores da linha da 2ª Geração 
de Integrated Services Routers da Cisco. O slot 0 para Compact Flash é ocupado por uma memória CF de 256 MB 
como padrão de fábrica. Existe um slot 1 para Compact Flash adicional que pode ser configurado opcionalmente e 
solicitado com outra memória compact flash com a densidade desejada.  

Tabela 14. Compact Flash para roteadores da Cisco série 1900  

SKU para compra Descrição 
MEM-CF-256U512MB Atualização de CF de 256 MB para 512 MB para ISR Cisco 1900, 2900 e 3900 

MEM-CF-256U1GB Atualização de CF de 256 MB para 1 GB para ISR Cisco 1900, 2900 e 3900 
MEM-CF-256U2GB Atualização de CF de 256 MB para 2 GB para ISR Cisco 1900, 2900 e 3900 ISR 
MEM-CF-256U4GB Atualização de CF de 256 MB para 4 GB para ISR Cisco 1900, 2900 e 3900 ISR 
MEM-CF-256MB= Compact Flash de 256 MB para ISR Cisco 1900, 2900 e 3900 (somente como peça sobressalente) 
MEM-CF-512MB= Compact Flash de 512 MB para ISR Cisco 1900, 2900 e 3900 (somente como peça sobressalente) 
MEM-CF-1GB= Compact Flash de 1 GB para ISR Cisco 1900, 2900 e 3900 (somente como peça sobressalente) 
MEM-CF-2GB= Compact Flash de 2 GB para ISR Cisco 1900, 2900 e 3900 (somente como peça sobressalente) 
MEM-CF-4GB= Compact Flash de 4 GB para ISR Cisco 1900, 2900 e 3900 (somente como peça sobressalente) 
 

O insuflador do Cisco 1941 pode ser comprado como peça sobressalente se necessário.  

Tabela 15. Produtos relacionados à ventoinha dos roteadores da Cisco série 1900 

SKU para compra Descrição 
1941-2901-FANBLWR= Insuflador da ventoinha para Cisco 1941/2901 (apenas como peça sobressalente) 

1.4 Solicitação de itens comuns dos roteadores da Cisco séries 1900, 2900 e 3900 
Todo roteador da linha da 2ª Geração de Integrated Services Routers é fornecido com um kit de acessórios padrão, 
composto por:  

● Suporte para instalação em rack de 48 cm 

● Manual com informações sobre normas e compatibilidade em termos de segurança (RCSI) 

O kit de acessórios padrão não contém cabo Ethernet Categoria 5 RJ45 nem cabos para o console ou para a porta 
auxiliar do roteador. Esses cabos podem ser comprados separadamente, como opcionais, durante a configuração do 
roteador ou como peças sobressalentes. A 2ª Geração de Integrated Services Routers oferece uma inovadora porta 
de console no padrão USB que precisa de um cabo de console separado. 

Os suportes para rack de 58 cm, as blank faceplates para slots do módulo e divisores de slots podem se comprados 
como peças sobressalentes, conforme listadas na Tabela 16 abaixo. Há uma blank faceplate frente para o slot SM 
(SM- BLANK-KIT=) exclusiva para o Cisco 2921 e 3925 e que cobre o vão que surge após a remoção do módulo de 
serviço double-wide. Esta SKU é uma combinação do SM Blank preso ao divisor de slots de módulo de serviço por 
um parafuso torx, formando uma peça em L. No uso normal com módulos de serviço single-wide, essa área fica 
coberta por uma blank faceplate e não permite a inserção de qualquer módulo de serviço single-wide. Da mesma 
forma, para o roteador da Cisco 1941, há uma blank faceplate de HWIC (HWIC-BLANK-KIT=) para cobrir o vão que 
surge após a remoção do HWIC double-wide. Esta SKU é uma combinação do HWIC Blank preso ao divisor de slots 
de módulo de serviço por um parafuso torx, formando uma peça em L. 
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Existem protetores de opacidade disponíveis para os roteadores da Cisco séries 2900 e 3900 que atendem às 
exigências de opacidade do Federal Information Processing Standards Publications (FIPS) 140-3 Nível 2. 

Tabela 16. Cabos, suporte para instalação em rack, blank faceplates, protetores FIPS para os roteadores da Cisco séries 1900, 
2900 e 3900 

SKU para compra Descrição 
CAB-CONSOLE-RJ45 Cabo de console de 182 cm com RJ45 e DB9F (sistema e peça sobressalente) 
CAB-AUX-RJ45 Cabo auxiliar de 243 cm com RJ45 e DB25M (sistema e peça sobressalente) 
CAB-CONSOLE-USB Cabo de console de 182 cm com conectores USB tipo A e mini-B (sistema e peça sobressalente) 
ACS-3900-RM-23=  Kit para instalação em rack de 58 cm para ISR Cisco 3925/3945 (apenas como peça sobressalente) 
ACS-2900-RM-23=  Kit para instalação em rack de 58 cm para ISR Cisco 2911/2921/2951 (apenas como peça sobressalente) 
ACS-2901-RM-23= Kit para instalação em rack de 58 cm para ISR Cisco 2901 (apenas como peça sobressalente) 
SM-S-BLANK= Blank faceplate removível para slot de SM do ISR Cisco 2900 e 3900 (apenas como peça sobressalente) 
SM-BLANK-KIT= Frente para slot de SM com divisor do Cisco 2951 e 3925 (apenas como peça sobressalente) 
HWIC-BLANK= Blank faceplate para slot HWIC/EHWIC do ISR Cisco (apenas como peça sobressalente) 
HWIC-BLANK-KIT= Blank faceplate para slot HWIC com divisor para ISR Cisco 1941 (apenas como peça sobressalente) 

HWIC-SLOT-DIVIDER= Divisor de slot HWIC/EHWIC (guia) para ISR Cisco 1900, 2900 e 3900 (apenas como peça sobressalente) 
SM-SLOT-DIVIDER= Divisor de slot SM (guia) para ISR Cisco 2900 e 3900 (apenas como peça sobressalente) 
ACS-CF-COVER=  Tampa Compact Flash (proteção) para ISR Cisco 1900, 2900 e 3900 (apenas como peça sobressalente) 
FIPS-SHIELD-3900= Protetor de opacidade FIPS para ISR Cisco 3925/3945 

FIPS-SHIELD-2921= Protetor de opacidade FIPS para ISR Cisco 2921 

FIPS-SHIELD-2951= Protetor de opacidade FIPS para ISR Cisco 2951 

FIPS-SHIELD-2911= Protetor de opacidade FIPS para ISR Cisco 2911 

FIPS-SHIELD-2901= Protetor de opacidade FIPS para ISR Cisco 2901 

 

O Cisco Configuration Professional é a ferramenta de configuração de dispositivos da 2ª Geração de Integrated 
Services Routers. Por padrão, os roteadores são fornecidos com CCP Express na memória flash do roteador  
(ISR-CCP-EXP). Para comprar a cópia completa do software CCP, selecione uma das SKUs do CD opcional ao 
configurar o roteador ou compre-o posteriormente, como peça sobressalente. 

Tabela 17. Cisco Configuration Professional para roteadores da Cisco séries 1900, 2900 e 3900 

SKU para compra Descrição 
ISR-CCP-EXP Cisco Config Pro Express na memória flash do roteador 
ISR-CCP-EXP-NOCONF Cisco Config Pro Express na memória flash do roteador s/ configuração padrão 
ISR-CCP-CD Cisco Config Professional em CD, CCP-Express na memória flash do roteador (sistema e peça sobressalente) 
ISR-CCP-CD-NOCONF  Cisco Config Pro em CD, CCP-Express na CF s/ configuração padrão 

2 Solicitação de imagens e licenças do Cisco IOS Software 
Os Integrated Services Routers da Cisco série 3900 apresentam tecnologias inovadoras executadas no software 
Cisco IOS líder de mercado.  

A 2ª Geração de Integrated Services Routers é fornecida com uma imagem universal do IOS que contém todos os 
recursos disponíveis para uso nos roteadores. O conjunto de recursos específico é ativado pelo uso de licenças de 
pacote de tecnologia, como Segurança, Comunicação unificada e Dados.  
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Figura 1.   Modelo de pacote de IOS para Integrated Services Routers séries 1900, 2900 e 3900 

 

Existem dois tipos de imagens universais suportados na 2ª Geração de Integrated Services Routers: 

1. Imagens universais com universalk9 no nome da imagem: essa imagem universal oferece todos os recursos 
do Cisco IOS, inclusive recursos avançados de criptografia da carga útil, como IPSec VPN, SSL VPN e 
comunicação unificada segura. 

2. Imagens universais com universalk9_npe no nome da imagem: o rígido controle dos recursos de 
criptografia da ativação de software da Cisco ajuda a satisfazer os requisitos de controle de exportação norte-
americanos de criptografia. No entanto, alguns países possuem requisitos de importação que exigem que a 
plataforma não suporte qualquer criptografia rígida da carga útil. Para satisfazer os requisitos de importação 
desses países, o roteador pode ser comprado com a imagem universal "npe" que não suporta qualquer tipo de 
criptografia rígida da carga útil. Essa imagem suporta recursos de segurança como firewall baseado em zona, 
prevenção de invasão pela licença do SECNPE-K9. 

Para determinados tipo e versão de imagem universal do IOS, tanto o Cisco 3925 como o Cisco 3945 usam a 
mesma imagem de IOS. Da mesma forma, os roteadores da Cisco séries 1941 e 1941-Wireless usam a mesma 
imagem universal de IOS. Dentro da família de produtos da série Cisco 2900, os roteadores da Cisco séries 2901, 
2911 e 2921 usam imagens universais de IOS de determinados tipo e versão. O Cisco 2951 tem sua própria imagem 
de IOS exclusiva, diferente das imagens dos outros roteadores da Cisco série 2900. 

Tabela 18. Roteadores da Cisco séries 1900, 2900 e 3900 com imagem universal de IOS – SKUs 15,0(1)M  

SKU para compra Descrição 
S39UK9-15001M Imagem universal do Cisco IOS para 3925/3945 
S2951UK9-15001M Imagem universal do Cisco IOS para 2951 
S29UK9-15001M Imagem universal do Cisco IOS para 2901-2921 
S19UK9-15001M Imagem universal do Cisco IOS para 1941 
S39NPEK9-15001M Imagem universal do Cisco IOS (sem criptografia da carga útil) para 3925/3945 
S2951NPEK9-15001M Imagem universal do Cisco IOS (sem criptografia da carga útil) para 2951 
S29NPEK9-15001M Imagem universal do Cisco IOS (sem criptografia da carga útil) para 2901-2921 
S19NPEK9-15001M Imagem universal do Cisco IOS (sem criptografia da carga útil) para 1941 
 

Por padrão, todos os roteadores são fornecidos com uma licença IP Base. Os roteadores podem ser comprados de 
fábrica com licenças de tecnologia instaladas previamente usando as SKUs da licença em papel (começa com a 
palavra-chave "SL"). Como alternativa, se a instalação dos recursos de tecnologia avançada será feita posteriormente, 
as licenças podem ser compradas como peças sobressalentes. Peças sobressalentes para licenças de tecnologia 
podem ser compradas como licença em papel ou eletrônicas (começa com a palavra-chave "L-SL"). 

Para uma determinada tecnologia, as SKUs do produto licença são iguais para os roteadores de uma família de 
produtos em particular, por exemplo, a SKU da licença IP Base é a mesma para os roteadores da Cisco séries 2901, 
2911, 2921 e 2951 dos Integrated Services Routers série 2900. As SKUs variam entre as famílias de plataformas, 
conforme listadas na Tabela 19 abaixo. 
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Tabela 19. Licenças IP Base para roteadores da Cisco séries 1900, 2900 e 3900 – válidas para os dois tipos de imagens universais 

SKU para compra Descrição 
SL-39-IPB-K9 Licença IP Base (Papel) para Cisco 3925/3945 
SL-29-IPB-K9 Licença IP Base (Papel) para Cisco 2901-2951 
SL-19-IPB-K9 Licença IP Base (Papel) para Cisco 1941 
 

As licenças de segurança da Tabela 20 podem ser usadas para ativar os recursos de segurança avançados 
oferecidos pelos roteadores da Cisco séries 1900, 2900 e 3900. Essas SKUs podem ser compradas somente para  
a imagem universal que suporta criptografia da carga útil. 

Tabela 20. Licenças de segurança para roteadores da Cisco séries 1900, 2900 e 3900 – válida para a imagem universalk9 

SKU para compra Descrição 
SL-39-SEC-K9 Licença de segurança (Papel) para Cisco 3925/3945 (sistema e peça sobressalente) 
SL-29-SEC-K9 Licença de segurança (Papel) para Cisco 2901-2951 (sistema e peça sobressalente) 
SL-19-SEC-K9 Licença de segurança (Papel) para Cisco 1941 (sistema e peça sobressalente) 
L-SL-39-SEC-K9= PAK de segurança (Eletrônica) para Cisco 3925/3945 (apenas como peça sobressalente) 
L-SL-29-SEC-K9= PAK de segurança (Eletrônica) para Cisco 2901-2951 (apenas como peça sobressalente) 
L-SL-19-SEC-K9= PAK de segurança (Eletrônica) para Cisco 1941 (apenas como peça sobressalente) 
 

Para ativar os recursos de segurança da imagem universal sem criptografia da carga útil, as SKUs da licença de 
segurança são exclusivas, conforme consta na Tabela 21 abaixo. 

Tabela 21. Licenças de segurança (sem criptografia da carga útil) para roteadores da Cisco séries 1900, 2900 e 3900 – válidas 
para a imagem universalk9_npe  

SKU para compra Descrição 
SL-39-SECNPE-K9 Licença de segurança sem criptografia da carga útil (Papel) para Cisco 3925/3945 (sistema e peça sobressalente). 
SL-29-SECNPE-K9 Licença de segurança sem criptografia da carga útil (Papel) para Cisco 2901-2951 (sistema e peça sobressalente). 
SL-19-SECNPE-K9 Licença de segurança sem criptografia da carga útil (Papel) para Cisco 1941 (sistema e peça sobressalente). 
L-SL-39-SECNPE-K9= PAK de segurança sem criptografia da carga útil (Eletrônica) para Cisco 3925/3945 (apenas como peça sobressalente) 
L-SL-29-SECNPE-K9= PAK de segurança sem criptografia da carga útil (Eletrônica) para Cisco 2901-2951 (apenas como peça sobressalente)

L-SL-19-SECNPE-K9= PAK de segurança sem criptografia da carga útil (Eletrônica) para Cisco 1941 (apenas como peça sobressalente) 
 

Para ativar os recursos de comunicação unificada dos roteadores da Cisco séries 2900 e 3900, as SKUs de licença 
de comunicação unificada estão listadas na Tabela 22 abaixo. 

Tabela 22. Licença de comunicação unificada para roteadores da Cisco séries 1900, 2900 e 3900 – válida para as duas imagens  

SKU para compra Descrição 
SL-39-UC-K9 Licença de comunicação unificada (Papel) para Cisco 3925/3945 (sistema e peça sobressalente) 
SL-29-UC-K9 Licença de comunicação unificada (Papel) para Cisco 2901-2951 (sistema e peça sobressalente) 
L-SL-39-UC-K9= PAK de comunicação unificada (Eletrônica) para Cisco 3925/3945 (apenas como peça sobressalente) 
L-SL-29-UC-K9= PAK de comunicação unificada (Eletrônica) para Cisco 2901-2951 (apenas como peça sobressalente) 
 

A licença de dados da Tabela 23 pode ser usada para ativar os recursos de dados oferecidos pelos roteadores da 
Cisco séries 1900, 2900 e 3900.  

Tabela 23. Licenças de dados para os roteadores da Cisco séries 1900, 2900 e 3900 – válida para as duas imagens 

SKU para compra Descrição 
SL-39-DATA-K9 Licença de dados (Papel) para Cisco 3925/3945 (sistema e peça sobressalente) 
SL-29-DATA-K9 Licença de dados (Papel) para Cisco 2901-2951 (sistema e peça sobressalente) 
SL-19-DATA-K9 Licença de dados (Papel) para Cisco 1941 (sistema e peça sobressalente) 
L-SL-39-DATA-K9= PAK de dados (Eletrônica) para Cisco 3925/3945 (apenas como peça sobressalente) 
L-SL-29-DATA-K9= PAK de dados (Eletrônica) para Cisco 2901-2951 (apenas como peça sobressalente) 
L-SL-19-DATA-K9= PAK de dados (Eletrônica) para Cisco 1941 (apenas como peça sobressalente) 
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Os roteadores da Cisco séries 1900, 2900 e 3900 também oferecem uma grande variedade de licenças de recursos  
e assinatura para funções avançadas de segurança e comunicação unificada, como CME, SRST, CUBE, SSL VPN, 
IOS IPS. Essas licenças são necessárias além da licença de tecnologia para determinadas implantações de solução. 
Consulte no Licensing Deployment Guide (Guia de Implantação de Licenças) a lista completa de licenças de 
recursos e assinatura. 

3 Solicitação de Módulos para a 2ª Geração de Integrated Services Routers 
A maioria dos módulos existentes dos Integrated Services Routers são suportados na 2ª Geração da linha. Para ver 
a lista completa de módulos suportados ou não, consulte Módulos e Interfaces Cisco associados a cada família de 
produtos. 

Para integrar módulos de rede (NM, NME) existentes ou módulos de extensão de voz (EVM) usando o slot do módulo 
de serviços (SM) da 2ª Geração de ISRs, é necessário um adaptador de módulo de rede. Da mesma forma, para inserir 
um módulo digital de pacote de voz (PVDM2) existente no slot PVDM3 dos roteadores da Cisco séries 2900 e 3900,  
é necessário um adaptador PVDM. É necessário um adaptador para cada módulo que precisa ser conectado. Ele pode 
ser comprado durante a configuração do sistema na Configuration Tool. Esses adaptadores também podem ser 
comprados como peças sobressalentes para a inserção de módulos existentes dos ISRs atuais em uso. 

Tabela 24. Adaptadores de módulo para roteadores da Cisco séries 2900 e 3900 (opcional de fábrica e peças sobressalentes) 

SKU para compra Descrição 
SM-NM-ADPTR Adaptador de módulo de rede para slot SM para ISR Cisco 2900 e 3900 (sistema e peça sobressalente) 
PVDM2-ADPTR Adaptador de PVDM2 para slot PVDM2 para ISR Cisco 2900 e 3900 (sistema e peça sobressalente) 

4 Sistemas em pacote para a 2ª Geração de Integrated Services Routers 
A linha ISR G2 também pode ser comprada como sistemas em pacotes preparados previamente para implantação 
de tecnologias avançadas, como segurança, comunicação unificada e serviços de aplicativos no escritório remoto. 
Muitos os pacotes de sistemas estão sendo mantidos dos ISRs atuais e estão sento atualizados para os roteadores 
ISR G2, como mostra a Figura 2. 

Figura 2.   Pacotes de sistemas oferecidos para Integrated Services Routers séries 1900, 2900 e 3900 
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4.1 Pacotes de segurança 
Os pacotes de segurança para roteadores da Cisco® oferecem recursos de segurança como sistemas de prevenção de 
invasão baseados no Cisco IOS® Software, firewall, VPN, filtro de conteúdo e serviços de segurança da infraestrutura 
sobre diversas tecnologias de acesso à rede remota, oferecendo altos níveis de desempenho, escalabilidade e 
disponibilidade para satisfazer os crescentes requisitos das empresas modernas. A Tabela 25 lista os pacotes de 
segurança da ISR G2 para os roteadores da Cisco séries 1900, 2900 e 3900 fornecidos com a licença de tecnologia de 
segurança ativada e recursos de segurança avançados disponíveis para uso. Por padrão, esses pacotes serão 
fornecidos com a imagem universal do IOS que aceita criptografia da carga útil. 

Tabela 25. Pacotes de segurança para roteadores da Cisco séries 1900, 2900 e 3900 – inclui imagem universalk9 e licença SEC 

SKU para compra Descrição SKU de serviço técnico* 
(SMARTnet 8x5xNBD ou Cisco Services para IPS 8x5xNBD) 

CISCO1941-SEC/K9 Pacote de segurança Cisco 1941 com licença SEC PAK CON-SNT-1941SEC ou CON-SU1-1941SEC 

CISCO2901-SEC/K9 Pacote de segurança Cisco 2901 com licença SEC PAK CON-SNT-2901SEC ou CON-SU1-2901SEC 

CISCO2911-SEC/K9 Pacote de segurança Cisco 2911 com licença SEC PAK CON-SNT-2911SEC ou CON-SU1-2911SEC 

CISCO2921-SEC/K9 Pacote de segurança Cisco 2921 com licença SEC PAK CON-SNT-2921SEC ou CON-SU1-2921SEC 

CISCO2951-SEC/K9 Pacote de segurança Cisco 2951 com licença SEC PAK CON-SNT-2951SEC ou CON-SU1-2951SEC 

CISCO3925-SEC/K9 Pacote de segurança Cisco 3925 com licença SEC PAK CON-SNT-3925SEC ou CON-SU1-3925SEC 

CISCO3945-SEC/K9 Pacote de segurança Cisco 3945 com licença SEC PAK CON-SNT-3945SEC ou CON-SU1-3945SEC 

 
* Os clientes podem comprar o Cisco SMARTnet Service (CON-SNT-XXX) ou o Cisco Services para IPS (CON-SU1-XXX) que 
inclui o SMARTnet Service e atualizações de assinatura do sistema de prevenção de invasão. 

4.2 Pacotes de comunicação unificada 
Os pacotes de voz e segurança de voz do ISR G2 da Cisco® permitem o uso de comunicação unificada por meio de 
uma infraestrutura de processamento de rich-media e sinais, incluindo vários protocolos, operação de mídia, segurança 
de mídia e sinal, transcodificação, conferências e QoS. Esses pacotes podem ser comprados com licenças opcionais 
para o Cisco Communications Manager Express (CME) ou Survivable Remote Site Telephony (SRST).  

Todos os Pacotes de comunicação unificada dos roteadores da Cisco séries 2900 e 3900 incluem o novo módulo 
processador de sinais digitais (DSP) de alta densidade da Cisco® (PVDM3), que foi otimizado para suportar 
simultaneamente voz e vídeo. Os módulos PVDM3 suportam todas as funções de gateway de voz das gerações 
anteriores de PVDMs, além de agregarem maior densidade e capacidade de processamento a fim de suportar 
aplicativos emergentes de rich-media. 

A Tabela 26 lista os pacotes de voz do ISR G2 para os roteadores da Cisco séries 2900 e 3900 que são fornecidos 
com PVDM3 básico, licença da tecnologia de comunicação unificada e recursos de comunicação unificada 
disponíveis para uso. Por padrão, esses pacotes serão fornecidos com a imagem universal do IOS que aceita 
criptografia da carga útil. 

Tabela 26. V Pacotes para os roteadores da Cisco séries 2900 e 3900 – inclui imagem universalk9, licença UC e PVDM3 

SKU para compra Descrição SKU de serviço técnico (SMARTnet 8x5xNBD) 

CISCO2901-V/K9 Pacote de voz Cisco 2901, PVDM3-16, Licença de comunicação unificada PAK  CON-SNT-2901V 

CISCO2911-V/K9 Pacote de voz Cisco 2911, PVDM3-16, Licença de comunicação unificada PAK  CON-SNT-2911V 

CISCO2921-V/K9 Pacote de voz Cisco 2921, PVDM3-32, Licença de comunicação unificada PAK  CON-SNT-2921V 

CISCO2951-V/K9 Pacote de voz Cisco 2951, PVDM3-32, Licença de comunicação unificada PAK  CON-SNT-2951V 

CISCO3925-V/K9 Pacote de voz Cisco 3925, PVDM3-64, Licença de comunicação unificada PAK  CON-SNT-3925V 

CISCO3945-V/K9 Pacote de voz Cisco 3945, PVDM3-64, Licença de comunicação unificada PAK  CON-SNT-3945V 

A Tabela 27 lista os pacotes de CME-SRST do ISR G2 para os roteadores da Cisco séries 2900 e 3900 que são 
fornecidos com PVDM3 básico, licença de tecnologia de comunicação unificada, além de licenças de direito de uso 
para 25 pontos de CME ou SRST.  
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Tabela 27. Pacotes CME-SRST para roteadores da Cisco séries 2900 e 3900 – inclui imagem universalk9, licença UC & 
CME/SRST, PVDM3 

SKU para compra Descrição SKU de serviço técnico (SMARTnet 8x5xNBD) 

C2901-CME-SRST/K9 
Pacote de voz 2901 com PVDM3-16, FL-CME-SRST-25, Licença de 
comunicação unificada PAK  

CON-SNT-2901CMST 

C2911-CME-SRST/K9 
Pacote de voz 2921 com PVDM3-16, FL-CME-SRST-25, Licença de 
comunicação unificada PAK  

CON-SNT-2911CMST 

C2921-CME-SRST/K9 
Pacote de voz 2921 com PVDM3-32, FL-CME-SRST-25, Licença de 
comunicação unificada PAK  

CON-SNT-2921CMST 

C2951-CME-SRST/K9 
Pacote de voz 2951 com PVDM3-32, FL-CME-SRST-25, Licença de 
comunicação unificada PAK  

CON-SNT-2951CMST 

C3925-CME-SRST/K9 
Pacote de voz 3925 com PVDM3-64, FL-CME-SRST-25, Licença de 
comunicação unificada PAK  

CON-SNT-3925CMST 

C3945-CME-SRST/K9 
Pacote de voz 3945 com PVDM3-64, FL-CME-SRST-25, Licença de 
comunicação unificada PAK  

CON-SNT-3945CMST 

A Tabela 28 lista os pacotes de segurança de voz do ISR G2 para roteadores da Cisco séries 2900 e 3900 que são 
fornecidos com PVDM3 básico, licença das tecnologias de comunicação unificada e segurança ativada. Por padrão, 
esses pacotes serão fornecidos com a imagem universal do IOS que aceita criptografia da carga útil. 

Tabela 28. Pacotes VSEC para roteadores da Cisco séries 2900 e 3900 – inclui imagem universalk9, licença UC & SEC e PVDM3 

SKU para 
compra 

Descrição SKU de serviço técnico (SMARTnet 8x5xNBD ou 
Cisco Services para IPS 8x5xNBD) 

C2901-VSEC/K9 
Pacote de segurança de voz Cisco 2901 Pacote, PVDM3-16, UC e 
licença SEC PAK  

CON-SNT-2901VSEC ou CON-SU1-2901VSEC 

C2911-VSEC/K9 
Pacote de segurança de voz Cisco 2911 Pacote, PVDM3-16, UC e 
licença SEC PAK  

CON-SNT-2911VSEC ou CON-SU1-2911VSEC 

C2921-VSEC/K9 
Pacote de segurança de voz Cisco 2921 Pacote, PVDM3-32, UC e 
licença SEC PAK  

CON-SNT-2921VSEC ou CON-SU1-2921VSEC 

C2951-VSEC/K9 
Pacote de segurança de voz Cisco 2951 Pacote, PVDM3-32, UC e 
licença SEC PAK  

CON-SNT-2951VSEC ou CON-SU1-2951VSEC 

C3925-VSEC/K9 
Pacote de segurança de voz Cisco 3925 PVDM3-64, UC e licença  
SEC PAK  

CON-SNT-3925VSEC ou CON-SU1-3925VSEC 

C3945-VSEC/K9 
Pacote de segurança de voz Cisco 3945 PVDM3-64, UC e licença  
SEC PAK  

CON-SNT-3945VSEC ou CON-SU1-3945VSEC 

4.3 Pacotes de serviços de aplicativos (SRE) 
Os módulos Cisco Services Ready Engine são blades roteadores de alto desempenho para a 2ª Geração de 
Integrated Services Routers da Cisco que oferecem a capacidade de hospedar aplicativos da Cisco, personalizados 
e de outros fabricantes. Os módulos possuem seus próprios processadores, armazenamento, interfaces de rede e 
memória que funcionam independentemente dos recursos do roteador do host, ajudando a garantir o máximo de 
roteamento simultâneo e desempenho dos aplicativos. 

Os módulos do Cisco Services Ready Engine suportam um modelo de implantação sob demanda que permite a provisão 
de serviços integrados e aplicativos do escritório remoto nos módulos a qualquer momento. Essa solução pode ajudar sua 
empresa a reduzir o custo da implantação de serviços integrados, a não deixar que sua rede fique obsoleta no futuro e a 
implantar rapidamente novos aplicativos do escritório remoto quando e onde eles forem necessários. 

A Tabela 29 lista os pacotes de SRE ISR G2 para os roteadores da Cisco séries 1900, 2900 e 3900. O pacote  
SRE 1941 inclui o módulo ISM-SRE-300-K9 além da licença da tecnologia de segurança. Os pacotes SRE para 
2900 e 3900 baseiam-se nas configurações de VSEC e, portanto, incluem a licença das tecnologias de comunicação 
unificada e segurança e PVDM3 básico em todo roteador. Os pacotes VSEC-SRE para 2901 e 2911 incluem o 
módulo ISM-SRE-300-K9, enquanto os pacotes SRE para 2921, 2951, 3925 e 3945 incluem o módulo SM-SRE-700-K9 
para implantação de serviços de aplicativos no escritório remoto. Por padrão, esses pacotes serão fornecidos com a 
imagem universal do IOS que aceita criptografia da carga útil. 
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Tabela 29. Pacotes de SRE para roteadores da Cisco séries 1900, 2900 e 3900 – inclui módulo SRE 

SKU para compra Descrição SKUs de serviço técnico* (SMARTnet 
8x5xNBD, Suporte a aplicativos de software 
e atualizações [SASU]) 

C1941-SEC-SRE/K9 Cisco 1941 pacote SRE, SRE 300, licença SEC PAK CON-SNT-1941SEC, CON-SAU-ISRE300 

C2901-VSEC-SRE/K9 Cisco 2901 pacote SRE, SRE 300, PVDM3-16, UC e licença SEC PAK CON-SNT-2901VSEC, CON-SAU-ISRE300 

C2911-VSEC-SRE/K9 Cisco 2911 pacote SRE, SRE 300, PVDM3-16, UC e licença SEC PAK CON-SNT-2911VSEC, CON-SAU-ISRE300 

C2921-VSEC-SRE/K9 Cisco 2921 pacote SRE, SRE 700, PVDM3-32, UC e licença SEC PAK CON-SNT-2921VSEC, CON-SAU-SMSRE700 

C2951-VSEC-SRE/K9 Cisco 2951 pacote SRE, SRE 700, PVDM3-32, UC e licença SEC PAK CON-SNT-2951VSEC, CON-SAU-SMSRE700 

C3925-VSEC-SRE/K9 Cisco 3925 pacote SRE, SRE 700, PVDM3-64, UC e licença SEC PAK  CON-SNT-3925VSEC, CON-SAU-SMSRE700 

C3945-VSEC-SRE/K9 Cisco 3945 pacote SRE, SRE 700, PVDM3-64, UC e licença SEC PAK CON-SNT-3945VSEC, CON-SAU-SMSRE700 

 
* Os clientes podem comprar o Cisco SMARTnet Service (CON-SNT-XXX) para suporte técnico no Pacote SRE, que cobre o 
roteador e os módulos, incluindo o módulo SRE "vazio". O serviço SASU é necessário para o aplicativo em execução no  
módulo SRE. 

5 Serviços da Cisco e de parceiros para o escritório remoto 

Transforme a experiência do escritório remoto e acelere a inovação comercial e o crescimento em Redes Sem 
Fronteiras (Bordless Network) usando os serviços inteligentes e personalizados da Cisco e de nossos parceiros. 
Temos um amplo e profundo conhecimento que nos permite criar uma base otimizada, clara e replicável para filiais. 
Os serviços de projeto e planejamento alinham a tecnologia com os objetivos da empresa e podem aumentar a 
precisão, a velocidade e a eficiência da implantação. Os serviços técnicos ajudam a aumentar a eficiência 
operacional, economizar dinheiro e reduzir o risco. Os serviços de otimização são projetados para melhorar 
continuamente o desempenho e ajudar sua equipe a obter êxito com as novas tecnologias.  

5.1 Serviços técnicos disponíveis para os produtos ISR G2 
Serviço Cisco® SMARTnet®: oferece serviços de suporte técnico abrangente para as plataformas ISR G2 (seja 
sistema base como pacote), software de sistema operacional e licenças de recursos, além de módulos, incluindo o 
módulo Services Ready Engine (SRE). O Cisco SMARTnet Services inclui a reposição antecipada de hardware, 
atualizações do sistema operacional, ferramentas e recursos on-line e suporte do TAC. 

Cisco Application Support plus Upgrades (SASU): oferece serviços de suporte técnico, incluindo atualizações do 
aplicativo Cisco em execução no módulo SRE. Os aplicativos podem incluir Cisco Unity Express, Cisco AXP,  
Cisco WLC, Cisco WAAS e Cisco Video Surveillance. 

Cisco Services for Intrusion Prevention System (IPS): oferece os produtos do Cisco SMARTnet Service, incluindo 
suporte a hardware, atualizações do sistema operacional, ferramentas e recursos on-line, além de fornecer 
atualizações de assinatura e serviços adicionais para os roteadores ISR G2 com um conjunto de recursos de 
segurança com IPS ou um módulo de rede IPS. 

Tabela 30. Casos de uso dos serviços técnicos 

Se você comprar um sistema de ISR G2 base ou em pacote com: Precisará de: 
Qualquer software IOS, incluindo licenças de tecnologia ou recursos para IOS Serviços Cisco SMARTnet 

Quaisquer módulos, incluindo os módulos SRE "vazios" Serviços Cisco SMARTnet 

Um aplicativo em execução em um módulo SRE Cisco SMARTnet Service + SASU 

Um conjunto de recursos de segurança e não requer atualizações de assinatura com IPS Serviços Cisco SMARTnet 

Um conjunto de recursos de segurança com IPS ou um chassi com um módulo de rede com IPS Cisco Services for IPS 

Um conjunto de recursos de segurança com IPS ou um chassi com um módulo de rede com IPS 
com um aplicativo em execução em um módulo SRE 

Cisco Services for IPS + SASU 

 



 
Guia de compra 

6 Informações adicionais e contatos de marketing 

Para obter informações atuais sobre preços de produtos da linha ISR G2, consulte a tabela de preços da Cisco. 

Para obter mais informações sobre a 2ª Geração de Integrated Services Routers da Cisco, visite 
http://www.cisco.com/go/isrG2

Para obter mais informações sobre os Cisco Technical Services, visite http://www.cisco.com/go/ts. 
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