
 

 

Visão geral da solução

© 2012 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Este documento contém informações públicas da Cisco. Página 1 de 6

Além do BYOD, rumo à experiência ideal para 
todos os ambientes de trabalho 

Uma experiência otimizada para diversos usuários em vários dispositivos, a qualquer 
hora, em qualquer local 

 

O desafio do conflito de requisitos 

A tecnologia muda cada vez mais rápido. Os consumidores compram dispositivos móveis a uma velocidade maior 

do que a de qualquer outra curva de adoção na história do setor de tecnologia. A quantidade média de 

dispositivos chega a três por pessoa, e os usuários querem acesso perfeito em todos eles, sob qualquer conexão. 

Essa conexão tem que ser rápida o suficiente para executar aplicativos com eficácia, incluindo aplicativos novos 

que oferecem serviços inovadores e novas maneiras de se fazer negócios. 
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Em um mundo cada vez mais complexo, a TI se vê diante do desafio de permitir o acesso de muitos tipos de 

usuários, com níveis variáveis de direitos a recursos, em uma ampla variedade de dispositivos móveis. Para lidar 

com esse cenário, a TI busca soluções para seus novos desafios: 

● Proteger dispositivos corporativos e não corporativos, com aplicação de política para proteção da 

propriedade intelectual. 

● Dimensionar a infraestrutura para atender à crescente quantidade de dispositivos por usuário. 

● Oferecer uma experiência de usuário ideal para aumentar a produtividade. 

● Ser compatível com aplicativos corporativos, SaaS e de produtividade, e com voz e vídeo em todos os 

dispositivos. 

● Simplificar o gerenciamento e reduzir os custos operacionais. 

Uma experiência perfeita para todos os ambientes de trabalho 

As soluções da Cisco permitem à TI fazer mais do que apenas conectar os dispositivos dos usuários. Com elas, é 

possível dimensionar a experiência de muitos usuários com vários dispositivos, a qualquer momento, em qualquer 

local. 

A Cisco proporciona uma política de segurança unificada para toda a organização, além de uma experiência 

otimizada e gerenciada para muitos tipos de usuários com seus diversos requisitos comerciais, de dispositivos e 

de segurança. A Cisco é a única provedora de uma solução verdadeiramente voltada para a experiência, com 

integração contextual, acesso protegido a recursos e conexões de rede de alto desempenho para todos os 

dispositivos móveis. Isso é complementado pelo novo gerenciamento de desempenho de VPN e redes com ou 

sem fio de ponta a ponta, além da nova integração de política com soluções de gerenciamento de dispositivos 

móveis (MDM). O resultado é uma experiência superior de usuário e TI, sem abrir mão da segurança, da 

visibilidade e do controle. 

As soluções da Cisco para levar os clientes além do BYOD oferecem três benefícios principais: 

● Experiência perfeita em escala, proporcionando a melhor experiência para todos os usuários, dispositivos 

e desktops (nativos ou virtuais), com a capacidade de colaboração em qualquer lugar. 

● Segurança unificada: uma mesma política para toda a organização, incluindo convidado, postura, criação 

de perfis de dispositivos, acesso à rede e gerenciamento de dispositivos móveis (MDM, Mobile Device 

Management). 

● Operações e gerenciamento simplificados: uma implementação simplificada acelera a solução de 

problemas e diminui o custo operacional. 

Experiência perfeita em escala 

As soluções de infraestrutura de rede e virtualização da Cisco permitem que as organizações de TI atendam às 

expectativas de experiência de usuário, dentro e fora da rede corporativa, com desktops virtuais ou nativos. Com 

uma rede sem fio 802.11n inteligente e de alto desempenho da Cisco, os consumidores contam com o 

desempenho e a confiabilidade de que precisam para oferecer suporte à alta densidade de dispositivos móveis 

por usuário, operando aplicativos de alto consumo de largura de banda nas áreas de voz, vídeo e desktops 

virtuais em qualquer tipo de cliente de dispositivo. 
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Cisco Virtual Experience Infrastructure 

O Cisco Virtual Experience Infrastructure (VXI) é uma abordagem de sistemas de ponto a ponto que oferece a 

próxima geração em ambientes de trabalho virtuais através da unificação de desktops virtuais, voz e vídeo em um 

software baseado em cliente para dispositivos móveis.s. O Cisco VXI ajuda a TI a oferecer um ambiente seguro e 

flexível para permitir políticas de BYOD e mobilidade sem sacrificar a experiência de usuário. 

Infraestrutura de rede 

A infraestrutura de rede RF Excellence da Cisco inclui recursos desenvolvidos em chipsets personalizados da 

Cisco, como a tecnologia Cisco CleanAir™ para mitigação e informações de espectro proativo; a tecnologia de 

formação de feixe Cisco ClientLink, para a aceleração de conexões a clientes 802.11a/g/n; e a tecnologia Cisco 

VideoStream, para oferecer pontuações de 5.0 na classificação média de opiniões (MOS, mean opinion scores) 

para o dobro de conexões simultâneas de cliente em relação à concorrência. As soluções incluem: 

● Pontos de acesso Cisco Aironet®, incluindo o novo Cisco Aironet 3600 Series que oferece desempenho 

até 30% mais rápido para dispositivos móveis em relação às soluções da concorrência. A família Cisco 

Aironet inclui diversas opções de recursos e desempenho, incluindo soluções para funcionários remotos. 

● Controladores sem fio aprimorados da Cisco, com nova escalabilidade que permite o gerenciamento de 

até 3.000 pontos de acesso a partir de um mesmo appliance de data center. A família de controladores 

sem fio da Cisco inclui diversas opções de desempenho e formato físico. 

● Serviços de mobilidade aprimorados, incluindo rastreamento de local, sistema de prevenção de intrusão 

sem fio (wIPS) e detecção de invasores, e dados de histórico, correlação e local Cisco CleanAir. Nossos 

serviços de mobilidade agora incluem alta disponibilidade e tratamento de “invasores amigáveis”. 

● Compatível com IPv6: a Cisco resolve os problemas mais comuns da experiência com o IPv6, 

apresentando roaming perfeito e sem interrupções, otimização das comunicações de rede e vídeos, e 

contenção de ataques de segurança IPv6. 

● Novo suporte pioneiro no mercado ao Hotspot 2.0: a Cisco ajudou a definir e é a primeira a oferecer 

compatibilidade com os padrões Hotspot 2.0, como o 802.11u. Essas especificações criam uma rede 

preparada para o futuro para roaming automático de celular para Wi-Fi. Essa etapa importante na criação 

de uma mobilidade uniforme é um ponto de destaque para os provedores de serviço, varejistas e clientes 

de serviços de saúde que buscam maneiras de se diferenciar com aplicativos móveis inovadores. 

Aplicativos de colaboração móvel para uma comunicação segura, em qualquer lugar ou 
dispositivo 

A Cisco oferece aplicativos de colaboração móvel para dispositivos líderes de mercado, como Windows, Mac, 

iPhone, iPad, Android e Blackberry. Os aplicativos de colaboração móvel da Cisco tornam possíveis casos de uso 

móveis emergentes em qualquer lugar, a qualquer momento. Com funcionalidade que permite a você ser tão 

produtivo em seu dispositivo móvel quanto em seu desktop, as organizações podem transformar processos para 

reduzir os custos e aprimorar a produtividade e o atendimento ao cliente. 

● O Cisco Jabber permite a visualização da disponibilidade dos usuários, a comunicação com mensagens 

instantâneas, o acesso a mensagens de voz, e a realização e o gerenciamento de chamadas de voz e 

vídeo em redes Wi-Fi. 

● Os aplicativos móveis Cisco WebEx permitem que você participe de reuniões, veja aplicativos 

compartilhados, e veja e compartilhe vídeos em prol de uma experiência rica e colaborativa. 

http://www.cisco.com/go/jabber�
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O diferencial Cisco 

● O melhor desempenho e a melhor qualidade 
em infraestrutura sem fio, até 30% mais veloz 
do que a concorrência e com a melhor 
experiência de usuário. 

● Uma fonte única de política para toda a 
organização; redes com fio, sem fio ou 
remotas; dispositivos físicos ou virtuais. 

● A mais ampla compatibilidade com sistemas 
operacionais para dispositivos móveis no 
software AnyConnect VPN, incluindo iOS®, 
Android® e Windows Mobile. 

● O conhecimento mais amplo, detalhado e 
preciso sobre dispositivos. 

● Uma experiência otimizada para 
infraestruturas de desktops nativos e virtuais.

● Gerenciamento unificado para políticas e 
redes com/sem fio. 

 

Política unificada para acesso seguro em qualquer dispositivo 

A Cisco é a única provedora de um plano de política única para toda a organização, incluindo: convidado, postura, 

criação de perfis de dispositivos, acesso à rede e gerenciamento de dispositivos móveis (MDM, Mobile Device 

Management). As inovações do Cisco Identity Services Engine (ISE) incluem a nova integração automatizada de 

política centralizada através de APIs abertas com soluções MDM (incluindo a configuração da política de 

apagamento de MDM ou da política de acesso à rede com base na postura de MDM). O Cisco ISE é a única 

solução a oferecer varreduras baseadas em rede e terminais. A Cisco também proporciona segurança de dados 

na rede (no local e fora dele) para ajudar a garantir a proteção de IP. As soluções de segurança unificada incluem: 

● Cisco Identity Services Engine (ISE) aprimorado: permite à TI oferecer liberdade comercial móvel com 

políticas ditando quando, onde e como os usuários podem acessar a rede. Os aprimoramentos melhoram a 

experiência dos usuários, permitindo que eles realizem o autoprovisionamento facilmente. Os novos 

recursos de sensor de dispositivos oferecem a identificação mais precisa de novos tipos de dispositivos na 

rede, além de compatibilidade com mais tipos de dispositivos, oferecendo a visão de rede mais escalável e 

abrangente do mercado. O ISE também oferece varreduras de terminais em tempo real com base em 

política para obter perspectivas mais relevantes. Esses recursos automatizados resultam em uma melhor 

experiência de usuário e em dispositivos mais seguros. A Cisco é a única fornecedora a oferecer uma 

única fonte de política para toda a organização para redes com fio, sem fio e VPN, aumentando 

expressivamente a segurança da organização e simplificando o gerenciamento. 

● Nova integração com gerenciamento de dispositivos 

móveis (MDM): para proteger dados em dispositivos móveis e 

garantir a conformidade, a Cisco faz parcerias com vários 

fornecedores de gerenciamento de dispositivos móveis. Isso 

oferece à TI maior visibilidade sobre os terminais, além de 

controle sobre o acesso dos terminais com base na 

conformidade desses dispositivos com a política da empresa 

(como a exigência de bloqueio de PIN ou a proibição de 

dispositivos que tenham passado pelo procedimento de 

jailbreak) e da capacidade de realizar apagamentos remotos 

de dados em dispositivos perdidos ou roubados. A Cisco utiliza 

o contexto do MDM para definir a política. A Cisco é a única 

fornecedora a anunciar um ecossistema em evolução para 

controles integrados de política de MDM. 

● Novo sensor de criação de perfis de dispositivos: os controladores de LAN sem fio da Cisco agora são 

compatíveis com sensores de dispositivos escaláveis e integrados à rede que auxiliam na identificação e 

na classificação dos dispositivos. 

● Cisco AnyConnect Secure Mobility Client: torne a experiência de VPN mais simples e segura com a 

tecnologia de acesso remoto aprimorado do cliente Cisco AnyConnect™ VPN. O software inclui 

autenticação 802.1x e oferece uma experiência sempre conectada de VPN na mais vasta gama de laptops 

e dispositivos móveis baseados em smartphones do mercado, incluindo as plataformas iOS®, Android® e 

Microsoft Windows Mobile®. 
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Operações e gerenciamento simplificados 

Com a quantidade cada vez maior de novos clientes de rede, a visibilidade sobre o status do serviço e a 

experiência do usuário final é essencial. A Cisco oferece gerenciamento de ciclo de vida para todos os dispositivos 

de rede na rede corporativa com e sem fio em um mesmo pacote. Além disso, oferece uma nova solução de 

gerenciamento com foco na experiência para a análise e a solução de problemas de aplicativos, serviços e da 

experiência dos usuários finais para dispositivos móveis e usuários, indo do núcleo da rede ao acesso, às filiais, 

ao campus e ao data center. As soluções incluem: 

● Novo Cisco Prime Assurance Manager: um novo produto que oferece visibilidade para aplicativos e 

serviços de ponta a ponta, coletando e normalizando dados de várias fontes de instrumentação inteligente 

na rede. Esses dados são usados para mostrar o desempenho final de aplicativos a cada salto e solucionar 

problemas na experiência do usuário final. 

● Novo Cisco Prime Infrastructure: um pacote único que proporciona uma infraestrutura completa, com e 

sem fio, e gerenciamento de ciclo de vida de mobilidade, configuração, monitoramento, solução de 

problemas, remediação e geração de relatórios. A solução inclui: Prime Network Control System (NCS) 

para solução de problemas e monitoramento com/sem fio convergentes, além de gerenciamento de ciclo 

de vida sem fio, com nova funcionalidade de gerenciamento de filial; e Prime LAN Management Solution, 

para gerenciamento de ciclo de vida com fio e gerenciamento de serviços Borderless Networks. 

● Funcionalidade com/sem fio atualizada, com módulos de controladores atualizados para o roteador 

Cisco ISR G2 e o switch Cisco Catalyst 6500, em prol de um menor custo de propriedade e de operações 

simplificadas. 

Por que a Cisco? 

Com a estratégia “One Network, One Policy, One Management” (uma rede, uma política, um gerenciamento) para 

redes de acesso, a Cisco é a única provedora de soluções a fazer com que todos os componentes criem com 

eficiência uma experiência de usuário segura e integrada em todos os cenários. A Cisco capacita a TI a 

proporcionar maior liberdade comercial com soluções de rede contextuais de alto desempenho, que vão além do 

BYOD para atender completamente a muitos tipos de usuários, com diferentes requisitos de dispositivos, 

segurança e negócios. 

Uma rede 

Uma rede: as redes com fio, Wi-Fi e 3G/4G da Cisco estão convergindo. O Hotspot 2.0 unifica redes celulares e 

Wi-Fi, e a Cisco está desenvolvendo soluções de células pequenas para acabar com as fronteiras entre as redes. 

A política e o gerenciamento de redes com fio e Wi-Fi são unificadas em uma única plataforma. E o Cisco VXI 

oferece acesso baseado em política a desktops a partir de qualquer local, seja qual for o dispositivo ou a rede. 

Isso proporciona uma plataforma escalável para a implementação de novos serviços e protege os dados 

corporativos fora do dispositivo, tirando proveito das novas tendências de mobilidade e BYOD. A rede é o lugar no 

qual a política comercial é cumprida através de uma combinação de ISE e infraestrutura (com fio ou sem fio). 

Uma política 

Para lidar com o crescimento dos dispositivos móveis em redes corporativas, a TI precisa definir a política 

centralmente, com aplicação automatizada. O Cisco Identity Services Engine oferece um ponto único de acesso a 

política em toda a organização, em vez de vários pontos que precisam ser mantidos em sincronia manualmente. 

Isso permite à TI criar uma política centralizada que controle o acesso à rede, com ou sem fio. 
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Um gerenciamento 

Com a crescente quantidade de dispositivos móveis na rede, os gerentes de TI precisam de soluções que 

ofereçam um ponto de entrada único para a solução de problemas de acesso e experiência. As soluções de 

gerenciamento Cisco Prime têm um único fluxo de trabalho para identificar problemas por usuário, e não por 

elemento de rede. O monitoramento da experiência, somado à inteligência e à instrumentação da rede, oferece 

uma fonte única e confiável sobre o desempenho dos aplicativos. 
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