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Cisco Systems heeft de Wireless LAN Services Module (WLSM) aangekondigd. Daarmee 
kunnen klanten hun Cisco Catalyst 6500 switches ook draadloos laten werken. De nieuwe 
WLSM-module vormt een essentieel onderdeel van Cisco's SWAN-framework (Structured 
Wireless Aware Network) dat vorig jaar is voorgesteld. Cisco SWAN helpt klanten hun vaste 
netwerk uit te breiden met draadloze mogelijkheden. Daarbij behoudt men een consistent 
en geïntegreerd netwerk. Een enkele Cisco Catalyst 6500 WLSM kan tot 300 Cisco Aironet 
basisstations en 6.000 gebruikers ondersteunen.  
 
Cisco wil zich onderscheiden van andere leveranciers die geen switched Ethernet 
aanbieden maar wel een architectuur op basis van een centrale WLAN controller of 
draadloze switch. Die laatste architectuur is niet alleen minder beheersvriendelijk, krachtig of 
uitbreidbaar, ze biedt bovendien minder beveiligingsmogelijkheden dan Cisco's draadloze 
netwerken. Meer details op http://newsroom.cisco.com/dlls/2004/prod_050504.html 
 
Opslagnetwerken voor IBM mainframes 
In het kader van Cisco's strategische samenwerking met IBM zijn de mogelijkheden van de 
Cisco MDS 9000 switches voor opslagnetwerken uitgebreid. Zij bieden nu ook ondersteuning 
voor opslagnetwerken die in verbinding staan met IBM-mainframes via IBM's eigenste FICON-
protocol (Fiber Connection). Voor klanten die zowel in IBM als Cisco-materiaal hebben 
geïnvesteerd, wordt het bovendien eenvoudiger en goedkoper om een business continuity 
strategie te implementeren en bedrijfszekerheid te garanderen. Meer details op 
http://newsroom.cisco.com/dlls/2004/prod_042704b.html 
 
Rekencentrum van de toekomst 
De ondersteuning voor IBM mainframes in Cisco's MDS 9000 switches past in een initiatief dat 
Cisco midden april heeft voorgesteld: het Business Ready Data Center. Met dat initiatief wil 
Cisco inspelen op de behoefte van klanten aan een intelligente netwerkarchitectuur die als 
fundament kan dienen voor hun volgende generatie van rekencentra. Het initiatief beperkt 
zich niet tot de systemen van Cisco zelf, maar integreert ook diensten en technologie van 
partners als EDS, HP, IBM, Intel en Microsoft. Meer info op www.cisco.com/go/datacenter en 
http://newsroom.cisco.com/dlls/2004/prod_041404.html 
 
Specifiek met IBM introduceerde Cisco de totaaloplossing 'Cisco Business Ready Data Center 
optimized with IBM for the on demand operating environment'. Die omvat onder meer de 
integratie van Cisco's IGESM-switch (Intelligent Gigabit Ethernet Switch Module) met IBM's 
eServer BladeCenter, naast een uitbreiding van IBM's beheersoftware Tivoli Provisioning 
Manager en Tivoli SAN Manager. Het geïntegreerde aanbod voor rekencentra van Cisco en 
IBM is beschikbaar vanaf juni. Op termijn wordt het ook afgestemd op de typische noden van 
bepaalde sectoren, in eerste instantie het onderwijs en de financiële dienstverlening. Verdere 
details op http://newsroom.cisco.com/dlls/2004/prod_042804c.html 
 
Groeimarkten 
Cisco Systems heeft een lange traditie van innovatie op vlak van switching en routing, zijn 
twee basistechnologieën. Die traditie strekt zich nu ook uit naar nieuwere technologieën in 
groeimarkten als IP-telefonie, draadloze netwerken, opslagnetwerken, optische netwerken, 
thuisnetwerken en netwerkbeveiliging. Zo becijferde marktanalist Infonetics Research dat de 

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


wereldwijde verkoop van switches voor draadloze netwerken tegen 2006 169 miljoen USD zal 
bedragen. Volgens een rapport van IDC zal de markt van netwerken voor rekencentra tegen 
2007 wereldwijd zelfs 7 miljard USD opleveren. 
 
 
Over Cisco Systems - "Empowering the Internet Generation" - NASDAQ:CSCO 
Cisco Systems is wereldwijd marktleider in netwerksystemen voor het internet. 
Meer info op http://www.cisco.be en http://cisco.com 
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