
A Cisco no seu data center
A infraestrutura ideal para os ambientes  
e aplicativos da Microsoft



•	 Eficiência da equipe de TI
•	 Interrupção não programada
•	 Gerenciamento heterogêneo
•	 Proteção de cargas de 

trabalho virtualizadas
•	 Infraestrutura fixa e em 

expansão

•	 Restrições no orçamento 
de TI

•	 Aumento dos gastos com 
energia

•	 Gerenciamento e 
escalabilidade do aumento 
de big data

•	Simplicidade operacional
•	Modelo operacional integrado 
•	Ambiente seguro e escalável

Desafio
Os data centers continuam tendo que se adaptar a cada 
vez mais inovações e melhorias técnicas. Além disso, com 
a criação de soluções personalizadas, a promessa da 
virtualização e a nuvem criaram um sentido de urgência 
para a redução de custos, a otimização do lançamento no 
mercado e o aumento da agilidade empresarial. Apesar 
desses avanços, o progresso feito pelos departamentos de TI 
foi trabalhoso e limitado.  

As infraestruturas rígidas e a complexidade da arquitetura 
ainda impedem várias empresas de concretizar seus anseios 
de migrar para a virtualização e a computação em nuvem. 

Hoje, as empresas precisam que o departamento de TI 
facilite suas estratégias comerciais. E para isso, é necessário 
que a infraestrutura de TI seja mais ágil, simples e eficiente.

Solução
As soluções de data center da Cisco unificam computação, 
rede e gerenciamento em uma só plataforma. A flexibilidade 
da arquitetura e a simplicidade operacional são essenciais 
para a virtualização e a computação em nuvem. 

A parceria entre a Microsoft e a Cisco permite integrar o 
sistema operacional, o hipervisor nativo, o aplicativo e o 
software de gerenciamento às soluções de virtualização. 
Essas soluções tiram proveito de todas as vantagens de uma 
infraestrutura unificada e viabilizam o oferecimento de TI 
como serviço.

O data center unificado da Cisco automatiza e simplifica a 
implantação, a organização e o gerenciamento do servidor, 
da rede e da nuvem. Dessa forma, cria um ambiente 
altamente seguro e escalável para as empresas que utilizam 
as tecnologias e os softwares da Microsoft.

Simplifique a TI... 
Modernize sua empresa

Desafios
DATA CENTER DATA CENTER

Benefícios



O Cisco UCS B250 
foi premiado na 
Microsoft Tech Ed 
2011 na categoria de 
gerenciamento de 
sistemas

O Cisco UCS Manager 
recebeu o prêmio de 
tecnologia inovadora na 
Microsoft Tech Ed 2012 

O switch Nexus 1000V 
para Microsoft recebeu o 
prêmio Best of Tech Ed 
em 2013 na categoria de 
virtualização

O FlexPod com a nuvem 
privada da Microsoft, 
desenvolvido em conjunto 
com a NetApp, ganhou o 
prêmio Best of Tech Ed 
em 2013 na categoria 
de gerenciamento de 
sistemas

Virtualize e consolide os aplicativos empresariais 
da Microsoft
Reduza o número de servidores no data center ao consolidar as cargas 
de trabalho do Exchange, SharePoint e SQL. Otimize e simplifique a 
implantação, o gerenciamento e as operações de virtualização usando a 
malha de rede unificada com virtualização, alta largura de banda e baixa 
latência da Cisco, o Cisco UCS e o Microsoft Windows Server 2012 
Hyper-V.

Implante soluções da Microsoft de forma segura 
usando os Cisco Validated Designs(Designs 
Validados pela Cisco)
Implemente um ambiente altamente seguro e otimizado para as 
implantações do Microsoft Exchange Server, SQL Server e SharePoint 
Server com os guias de design de arquitetura pré-testados.  

Os administradores de rede podem contar com a mesma interface de 
linha de comando (CLI) e o mesmo conjunto de recursos de software 
do Cisco NX-OS, além de com recursos de segurança e switching 
avançados e serviços de rede integrados para as redes virtuais.

Crie uma nuvem privada da Microsoft com 
soluções prontas e comprovadas
Crie sua nuvem privada de forma rápida e fácil, usando as melhores 
tecnologias de computação, armazenamento, rede e virtualização de 
servidor, comprovadas por empresas líderes do setor. Parte do Programa 
Microsoft Private Cloud Fast Track, esses designs validados com os 
parceiros de armazenamento EMC e NetApp, oferecem um pool central 
de recursos de computação com armazenamento, rede e servidores, 
tudo em uma só solução. Os componentes integrados permitem o 
gerenciamento centralizado de pools de infraestrutura, com automação 
e funcionalidade avançadas para oferecer suporte aos aplicativos da 
Microsoft. Reduza os riscos e aproveite as orientações completas sobre 
a implantação e a arquitetura com os guias de design pré-testados.

Usufrua das vantagens das  
ferramentas de gerenciamento  
integradas da Cisco e da Microsoft
Juntas, a Cisco e a Microsoft oferecem uma experiência de 
gerenciamento coesa, tanto da infraestrutura física quanto da virtual, 
bem como do Windows Server e do software do aplicativo. Automatize 
as tarefas de configuração e provisionamento com a Cisco UCS 
PowerTool, uma extensa biblioteca do PowerShell com cmdlets com 
finalidades específicas. O Cisco UCS Manager oferece gerenciamento 
unificado e integrado da infraestrutura do UCS por meio de uma API 
XML aberta e abrangente, que funciona com o conjunto de ferramentas 
do System Center 2012 R2 e amplia seus recursos. 

•	 Pacote de gerenciamento do UCS para System Center  
Operations Manager

•	 Pacote de integração do UCS para System Center 
Orchestrator

•	 Complemento de extensão de UI do UCS para System 
Center Virtual Machine Manager (SCVMM)

Estenda as redes avançadas para os ambientes de 
Microsoft Hyper-V
Proteja seu investimento preparando seu design de rede para o futuro 
com a plataforma de rede virtual e flexível da Cisco. 

Para clientes empresariais e provedores de serviços que desejam 
estender a experiência de rede da Cisco para suas implantações de 
Microsoft Windows Server 2012 Hyper-V, a Cisco oferece um portfólio 
completo de tecnologias de rede virtual com os Switches Cisco Nexus 
1000V Series e o Cisco UCS Virtual Machine Fabric Extender (VM-FEX). 

Obtenha vantagens com as inovações da Cisco 
para os ambientes da Microsoft
A Cisco entende que as mudanças no setor estão redefinindo a TI. 
Durante 2014, a Cisco vai apresentar novas soluções e tecnologias 
para o ecossistema da Microsoft. A ACI traz uma abordagem centrada 
em aplicativos para gerenciar a infraestrutura. O Cisco InterCloud vai 
diminuir os obstáculos para a adoção da nuvem híbrida ao conectar 
os ambientes de data center virtuais da Cisco a provedores de nuvem 
pública, híbrida e privada. E o INVICTA, uma solução solid-state escalável, 
vai reduzir consideravelmente o tempo de processamento e ainda 
demandar menos espaço físico, menos energia e menos suporte de TI.

Crie uma única plataforma

Excelência comprovada ano após ano 

TRAGA A REDE AO HIPERVISOR
(Switch Cisco Nexus 1000V)

ESTEnDA A REDE fíSIcA PARA máquInAS 
VIRTuAIS (Cisco UCS VM-FEX)

CISCO NEXUS 1000V

Adaptador cIScO ucS Vm-fEXSERVIDOR SERVIDOR



 

Escalabilidade para atender às necessidades  
dinâmicas das empresas
Alinhe a disponibilidade dos seus recursos de TI às 
necessidades da empresa, e aproveite todo o potencial 
da virtualização com uma plataforma automatizada, 
segura e de alto desempenho, perfeita para as 
tecnologias e softwares da Microsoft.

Reduz os custos operacionais
Reduza o custo total de propriedade (TCO) na 
plataforma, localmente e na empresa com uma 
infraestrutura de rede e servidor desenvolvida 
especialmente para a virtualização e a computação em 
nuvem. Consolide as cargas de trabalho do Exchange, 
SharePoint e SQL, reduza o consumo de energia e a 
necessidade de refrigeração e cabeamento, e ainda 
proteja seus investimentos em infraestrutura. 

Simplifica o gerenciamento
Use o Microsoft System Center e o PowerShell junto 
com o Cisco UCS Manager para gerenciar de forma 
holística o servidor da Cisco e a infraestrutura de rede, 
da mesma forma que você gerencia o software do 
aplicativo e o servidor da Microsoft.

Oferece desempenho superior
Nos quatro anos seguintes ao seu lançamento, o Cisco  
Unified Computing System com processadores Intel® 
Xeon® bateu 81 recordes mundiais em parâmetros de 
desempenho, obtendo resultados inéditos no mercado 
ou ultrapassando aqueles obtidos por fornecedores de 
sistemas disponíveis anteriormente. 

Por que escolher a Cisco com 
a Microsoft?

“Acredito que comprar sistemas integrados 
de um provedor específico agrega 
mais valor do que comprar soluções 
separadamente e ainda ter de integrá-las.  
A plataforma VSPEX é perfeita para nós.”

BOB LAmBREcHT
Diretor de TI 
fABIcK cAT

81

“Depois de implementar o Cisco UCS, 
observamos um aumento entre 5 e 30% 
na velocidade do aplicativo. Temos certeza 
de que os usuários estão percebendo 
a diferença, não apenas por causa do 
feedback mas também porque houve 
uma redução considerável no número de 
chamados de serviço.”

DAVID GIBSOn
Diretor de Operações  
nGenx

“Em relação ao hardware, nossa oferta 
de nuvem tem como base o UCS. Nossa 
equipe já está familiarizada com ele e 
estamos satisfeitos”.

ERIc fRADET
Diretor de Industrialização da 
Steria

Parâmetros de 
desempenho do setor 
que conquistaram 
recordes mundiais

Fornecedor de 
servidores  
no mundo todoTop 5  

Aproveite o desempenho de nível superior



Concretize os benefícios do Cisco UCS

Placas de interface 
virtual cisco ucS

90%
O Arab Investment Bank  

 economizou 90% com as soluções 
de virtualização da Cisco

Interconexões em  
malha ucS

94%
O FABICK CAT virtualizou  

94% do seu ambiente

Aplicativos

85%
O Arab Investment Bank melhorou o 
desempenho do aplicativo em 85%

chassi de servidor 
blade cisco ucS

70%
O Arab Investment Bank  

economizou 70% em energia,  
cabeamento e hardware

cisco ucS manager

80%
A equipe de TI da Steria reduziu 
80% a intervenção do usuário final

Servidores blade  
cisco ucS

75%
A Cassidy Turley economizou 75%  
em hardware, energia, resfriamento  
e aquecimento

Servidores rack  
cisco ucS

30%
A nGenx reduziu 30% o tempo para 

redirecionamento dos servidores

Extensores em malha 
cisco nexus e cisco ucS

75%
A Cbeyond reduziu mais de 75% a 
potência de porta por switch

Recursos de virtualização, acesso ao armazenamento, rede e 
computação unificada em uma infraestrutura integrada e coesa
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