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Kiến trúc mạng kỹ thuật số của Cisco
Kỷ nguyên Mạng Tiếp theo đã Tới

Yêu cầu về mạng đối với tổ chức kỹ thuật số

Số hoá được thúc đẩy bởi các xu hướng công nghệ lớn: di động, Mạng lưới Thiết bị Kết nối
Internet, điện toán đám mây và phân tích1. Các doanh nghiệp tìm cách số hoá cần phải phát triển
lên một loại mạng có thông tin chi tiết theo thời gian thực và trải nghiệm được cá nhân hoá, tự
động hoá và bảo đảm, bảo mật và tuân thủ.

Kiến thức chuyên sâu và trải nghiệm
Mô hình Kinh doanh Mới | Đổi mới Nhanh hơn

Tự động hoá và Bảo đảm
Tốc độ, Tính đơn giản, Khả năng hiển thị | Giảm Chi phí và
Độ phức tạp

Kiến trúc Mạng Kỹ thuật số của Cisco là gì?
Kiến trúc Mạng Kỹ thuật số của Cisco® cung cấp một nền tảng phần mềm mở tích hợp các đổi mới
quan trọng trong phần mềm mạng, chẳng hạn như ảo hoá, tự động hoá, phân tích và điện toán đám
mây, thành một kiến trúc. Kiến trúc này cung cấp cho bạn một lộ trình số hoá và cho phép doanh
nghiệp cũng như CNTT đổi mới nhanh hơn, giảm chi phí và rủi ro nhờ các dịch vụ dễ sử dụng.

Bảo mật và tuân thủ
Ngăn chặn Mối đe doạ theo Thời gian thực và Mạnh mẽ | Rủi
ro Thấp hơn

DNA của Cisco Mang lại Lợi ích Thực sự cho Doanh nghiệp

1

Doanh nghiệp
Nhanh nhạy hơn

Chi phí Thấp hơn

Bảo vệ vốn đầu tư

Giảm Rủi ro

Tối ưu hoá Tài nguyên

Cung cấp dịch
vụ mạng nhanh
hơn 85%1

Giảm 79% chi phí
lắp đặt mạng2

Giá trị phần mềm cao gấp
2 lần so với các thành
phần riêng lẻ có thể
chuyển đổi giấy phép3

Phát hiện mối đe
doạ nhanh hơn
100 lần4

Tiết kiệm năng
lượng hơn 80%
và chi phí bảo
dưỡng giảm5
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Dựa trên Cisco APIC-EM với IWAN-Ước tính theo luồng công việc thay đổi từ 900 dòng CLI thành 10 lần bấm chuột vào GUI. 2Cisco APIC-EM với PnP—Dựa trên chi phí lắp đặt trung bình để triển khai cho khách hàng.
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Mô hình Mua Phần mềm Cisco ONE để có Quyền truy cập và WAN. 4Báo cáo Bảo mật Thường niên năm 2016 của Cisco. 5Giải pháp Quản lý Năng lượng của Cisco với Hệ thống đèn LED của Philips.
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Kiến trúc mạng kỹ thuật số của Cisco
Các ứng dụng Hỗ trợ Mạng

Quản lý dịch vụ đám mây
API Mở | Môi trường cho các Nhà phát triển

Tự động hoá

Phân tích

Mở và Có thể lập trình | Theo Tiêu chuẩn

Ảo hoá
Hỗ trợ Đám mây | Cung cấp Phần mềm

Nguyên tắc Hướng dẫn DNA của Cisco:
•	
Quản lý bằng đám mây để thống nhất việc điều phối chính sách trên mạng
•	
Được thiết kế cho tự động hoá để giúp mạng và dịch vụ dễ triển khai,
quản lý và duy trì
•	
Phân tích sâu rộng để cung cấp thông tin chi tiết về hoạt động mạng,
cơ sở hạ tầng CNTT và doanh nghiệp
•	
Ảo hoá để chạy dịch vụ ở mọi nơi, không phụ thuộc vào nền tảng cơ sở:
thực, ảo, tại chỗ hoặc trong đám mây
•	
Mở, có thể mở rộng và lập trình ở mọi lớp, tích hợp công nghệ của
Cisco và bên thứ ba, API mở và nền tảng cho nhà phát triển

Đổi mới DNA của Cisco
Tự động hoá
•	
Cisco Application Policy Infrastructure Controller Enterprise Module
(APIC-EM): Đóng vai trò là bộ điều khiển DNA của Cisco và hỗ trợ hàng loạt
dịch vụ tự động hoá
•	
Cisco Plug and Play: Giảm thời gian triển khai từ bốn tuần xuống
còn vài ngày và giảm chi phí triển khai tức thời lên đến 79% so với
phương pháp truyền thống
•	
Cisco Easy Quality of Service (EasyQoS): Cho phép mạng tự động
cập nhật các cài đặt QoS trên toàn mạng dựa trên chính sách ứng dụng
• Cisco Intelligent WAN (IWAN): Cho phép bộ phận CNTT triển khai
văn phòng chi nhánh đầy đủ dịch vụ chỉ bằng 10 lần nhấp
Ảo hoá
•	
Phần mềm Cisco IOS® XE phát triển: Cung cấp API mở dựa trên mô hình
để phát triển ứng dụng của bên thứ ba, quản lý bằng phần mềm, lưu trữ ứng
dụng và điện toán biên
•	
Ảo hoá Chức năng Mạng Doanh nghiệp của Cisco (NFV): Tách riêng
phần cứng với phần mềm và cung cấp các tùy chọn triển khai linh hoạt, bao
gồm một nền tảng Cisco tùy chỉnh hoặc các Máy chủ Cisco UCS E-Series
và C-Series
Phân tích
• Cisco Connected Mobile Experiences (CMX) Cloud: Cung cấp cho bạn
thông tin chi tiết có giá trị và cho phép tương tác cá nhân bằng cách sử dụng
thông tin về vị trí và sự hiện diện
Bảo mật
Những đổi mới này cho phép bạn sử dụng mạng của mình như một công cụ
thực thi và cảm biến bảo mật mạnh mẽ:
• Cisco StealthWatch®: Cung cấp khả năng hiển thị mạng và phân tích bảo
mật để nhanh chóng phát hiện và ngăn chặn mối đe doạ
• Cisco TrustSec® và Công cụ Dịch vụ Nhận dạng Cisco (ISE): Sử dụng
phân vùng do phần mềm xác định để kiểm soát truy cập mạng, thực hiện
chính sách bảo mật và giúp đáp ứng yêu cầu tuân thủ

Các Bước Tiếp theo

Để biết thêm thông tin về Kiến trúc Mạng Kỹ thuật số của Cisco (DNA), hãy truy cập cisco.com/go/dna.
© 2016 Cisco và/hoặc các chi nhánh của Cisco. Mọi quyền được bảo lưu. Cisco và biểu tượng Cisco là các thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của Cisco và/hoặc các công ty con của Cisco tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Để xem danh sách các thương hiệu
của Cisco, hãy truy cập URL này: www.cisco.com/go/trademarks. Thương hiệu của bên thứ ba được đề cập là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Việc sử dụng từ đối tác không ám chỉ quan hệ đối tác giữa Cisco và bất kỳ công ty nào khác. (1110R)

