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O valor da Cisco Unified Access
A Cisco Unified Access™ é uma plataforma de rede inteligente que permite novas 
experiências conectadas e uma nova eficiência operacional. É a base corporativa 
para iniciativas de "traga seu próprio dispositivo" (BYOD) e a Internet de tudo (IoE), 
conectando pessoas, processos, dados e coisas de maneira inteligente.

A solução Cisco Unified Access fornece uma plataforma de rede inteligente integrada 
e simplificada, que permite que a equipe de TI passe menos tempo gerenciando a 
rede e mais tempo se concentrando em inovações que possam destacar e transformar 
a empresa.

Problemas que a Cisco Unified Access ajuda a solucionar
Ao se depararem com as principais tendências de IoE, BYOD e mobilidade, as 
empresas enfrentam a proliferação inevitável de dispositivos no espaço de trabalho. 
As empresas devem atender às demandas crescentes de largura de banda 
e desempenho de rede, atenuar os riscos de segurança dos dados da empresa em 
dispositivos móveis e manter o controle da visibilidade de usuários e dispositivos 
móveis que acessam suas redes. Ao lidar com essas tendências tecnológicas, as 
empresas enfrentam os seguintes desafios:

•	 A inconsistência de redes, políticas, experiências de usuários e soluções diferentes, 
o que dificulta implantar novos aplicativos de forma consistente em toda a organização 
ou ter tempo para se concentrar em novas experiências de negócios inovadoras

•	 A complexidade de planejar a expansão para o crescimento de clientes e redes e, 
ao mesmo tempo, manter a conformidade de segurança e gerenciar a tendência de 
BYOD e o aumento de dispositivos móveis e tráfego

Solução Cisco Unified Access
A Cisco Unified Access fornece suporte de TI com a plataforma de que precisa 
para se adaptar a negócios, tecnologias e expectativas de usuários que mudam 
rapidamente, com uma plataforma de política, gerenciamento e rede unificada que 
utiliza uma única infraestrutura de rede com políticas e gerenciamento comuns em 
todos os VPNs e em redes com e sem fio.

Os três pilares da Cisco Unified Access (figura 1) são:

•	 Uma única política: plataforma de política unificada e aplicação distribuída de nível 
internacional

•	 Um único gerenciamento: solução única para gerenciamento e visibilidade de ciclo 
de vida abrangente

•	 Uma única rede: redes com e sem fio convergentes em uma única infraestrutura 
unificada

Figura 1. Três pilares da Cisco Unified Access
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Uma política
A Cisco® One Policy é oferecida pelo Cisco Identity Services Engine (ISE), que 
simplifica o projeto e a implantação de políticas e segurança com apenas uma política 
para toda a infraestrutura de VPNs e redes com e sem fio. O Cisco ISE permite:

•	 Aplicação consistente de políticas e controle com base no contexto com entrada 
de informações abrangentes, incluindo informações sobre o usuário, o dispositivo, 
o local, a hora e os aplicativos

•	 Conformidade e experiência do usuário aprimorada com integração de 
autoatendimento, processamento de convidados e serviços baseados na localização

•	 Integração de gerenciamento de dispositivos móveis (MDM) de terceiros 
(com AirWatch, Good Technology, MobileIron, Zenprise e SAP), que permite 
a flexibilidade para escolher um fornecedor de MDM e um gerenciamento de 
políticas de painel único simplificado 

•	 Serviço de feed de perfil do dispositivo para fornecer atualizações dinâmicas de 
informações de novos dispositivos

•	 Suporte a idiomas internacionais e mais escalabilidade, para até 250.000 
dispositivos terminais

Um único gerenciamento 
O Cisco One Management é fornecido pela infraestrutura Cisco Prime™, que fornece 
gerenciamento de ciclo de vida de acesso unificado abrangente, conectividade de 
usuário final e visibilidade de desempenho do aplicativo para permitir que departamentos 
de TI forneçam serviços que atendam às demandas empresariais atuais.

Ao combinar a consciência do cliente com a visibilidade de desempenho do aplicativo 
e o controle de rede, a infraestrutura Cisco Prime possibilita uma experiência perfeita 
para o usuário final e torna o BYOD uma realidade: 

•	 As exibições de experiência de 360 graus do Cisco Prime para dispositivos, 
aplicativos e usuários, simplificando o gerenciamento e a solução de problemas pra 
aprimorar a experiência do usuário final e a garantia de serviço

•	 Fluxos de trabalho automatizados aprimorados e práticas recomendadas integradas 
para implantação e gerenciamento fáceis de tecnologias e serviços avançados da 
Cisco, incluindo o software Cisco Adaptive Wireless Intrusion Prevention System 
(wIPS), a tecnologia Cisco CleanAir®, VPN, firewall baseado em zona, segurança da 
Web da Cisco e visibilidade e controle de aplicativo

•	 Gerenciamento de ciclo de vida de rede com fio e sem fio convergentes para 
reduzir sobrecarga operacional e aumentar a produtividade

•	 APIs baseadas em transferência de estado representacional (REST) para operações 
aprimoradas, planejamento de capacidade e inteligência empresarial

O Cisco One Management é ainda mais aprimorado pelo Cisco Mobility Services 
Engine (MSE), que fornece análise de espectro avançada e o Cisco Adaptive wIPS, 
que pode detectar, acompanhar e rastrear dispositivos invasores, interferências, 
clientes Wi-Fi e ID de radiofrequência (RFID) assim como identificar ameaças aéreas, 
com recursos de localização e atenuação. Serviços locais avançados no Concierge 
móvel da Cisco, parte da solução Experiências móveis conectadas da Cisco, permite 
a monetização de LAN sem fio e a análise de localização.

Uma única rede
A Cisco One Network é a convergência de redes com fio e sem fio em uma única 
infraestrutura física com mais inteligência e desempenho e com interfaces abertas que 
possibilitam redes definidas por software. A Cisco One Network oferece: 

•	 Infraestrutura de redes com fio e sem fio convergentes: uma única infraestrutura 
física que aumenta a agilidade e a escalabilidade dos negócios e oferece uma 
eficiência operacional maior 

•	 Inteligência e operações de rede consistentes: um conjunto comum de 
recursos de rede e inteligência com reconhecimento de contexto para políticas, 
visibilidade e análise, e controle detalhado de qualidade de serviço (QoS) em toda 
a infraestrutura com fio e sem fio, o que fornece simplicidade e uma experiência de 
usuário consistente

•	 Integração com o Cisco Open Network Environment (ONE): a primeira interface 
do setor comum a redes com fio e sem fio, que fornece um projeto para 
o fornecimento de um plano de dados programáveis com o kit Cisco ONE Platform 
(onePK) para o campus empresarial, suporte para redes definidas por software 
(SDN) e agilidade empresarial aprimorada

A Cisco One Network inclui os seguintes produtos centrais:

•	 O switch Cisco Catalyst® série 3850, que é um switch de acesso convergente 
para redes com fio e sem fio: esta série traz o melhor das redes com fio e sem fio 
suportando a terminação de túnel sem fio e recursos completos de controlador de 
LAN sem fio. Os principais recursos do Cisco Catalyst série 3850 incluem:

 - O Cisco Catalyst série 3850 atualmente oferece a largura de banda de pilha 
de 480 Gbps mais alta do setor, atendendo às demandas de rede, inclusive as 
demandas de desktops gigabit e tecnologias sem fio IEEE 802.11ac. A série 
oferece recursos avançados como switching Gigabit Ethernet de 24 e 48 postas 
de alto desempenho, empilhamento de 480 Gbps, Power over Ethernet (PoE+) 
aprimorado completo e Cisco Flexible NetFlow em todas as portas, assim como 
muitos outros recursos.

http://www.cisco.com/en/US/products/ps11640/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps12239/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps9742/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps9742/index.html
http://www.cisco.com/go/mobileexperiences
http://www.cisco.com/go/3850
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 - Acesso com fio e sem fio convergentes: O Cisco Catalyst série 3850 traz 
a excelência do software Cisco IOS® às redes sem fio ao estender os recursos, 
a resiliência, o controle QoS granular e hierárquico e a escalabilidade da 
infraestrutura com fio para as redes sem fio. Ele fornece um conjunto de recursos 
de rede comuns e inteligência baseada em contexto ao acesso com fio e sem 
fio para obter simplicidade de operação, implantação de serviço acelerado 
e gerenciamento de alterações mais fácil. O Cisco Catalyst série 3850 oferece 
recursos de controlador sem fio integrado com rendimento sem fio de 40 Gbps, 
suporte para 50 access points e 2000 clientes sem fio por switch ou pilha, 
e suporte para IEEE 802.11ac.

 - Serviços inteligentes distribuídos: o Cisco Catalyst série 3850 oferece serviços 
inteligentes comuns ricos em redes com fio e sem fio para segurança e política, 
visibilidade e controle de aplicativos, resiliência de rede, operações inteligentes 
e muito mais. Somente o Cisco Catalyst série 3850 possibilita QoS granular 
e hierárquico baseado em informações detalhadas como o ID de conjunto de 
serviços (SSID), cliente, rádio e aplicativo e as políticas de compartilhamento 
justo de redes sem fio. 

 - A fundação para o Cisco Open Network Environment com circuito integrado 
específico do aplicativo (ASIC) programável: O núcleo do Cisco Catalyst série 
3850 é o novo ASIC com programabilidade para recursos e inteligência futuros, 
fornecendo proteção de investimentos. O novo ASIC oferece uma fundação para 
APIs convergentes em redes com fio e sem fio, suporte a SDN e Cisco onePK.

•	 O Cisco 5760 Wireless LAN Controller, que é um dispositivo autônomo, líder no 
setor, que suporta infraestruturas sem fio centralizadas e convergentes: O Cisco 
5760 é o primeiro controlador baseado no software Cisco IOS; ele fornece 
o rendimento sem fio mais alto do setor (60 Gbps) e operações e inteligência de 
rede consistentes. O Cisco 5760 suporta uma arquitetura de mobilidade altamente 
escalável e um grande domínio de roaming de 3 camadas, com até 72.000 access 
points e 864.000 clientes sem fio.

•	 Aprimoramento de software para o Wireless Services Module 2 (WiSM2) do Cisco 
Catalyst série 6500, que é um switch blade integrado para o chassi do switch Cisco 
Catalyst série 6500: Este módulo é uma alternativa operacional do Cisco 5760 para 
suportar a arquitetura de mobilidade escalável do Cisco Unified Access.

Solução Inteligente Cisco BYOD
A Solução Inteligente Cisco BYOD oferece uma abordagem abrangente para projetar, 
gerenciar e controlar com eficiência o acesso a uma rede BYOD. Ao consolidar 
serviços, produtos e guias d e projeto profissionais e técnicos, a Solução Inteligente 
Cisco BYOD ajuda a oferecer uma implantação mais abrangente, previsível e de 
sucesso.

Serviços completos do ciclo de vida
A Cisco também oferece serviços profissionais e técnicos completos de ciclo de vida, 
inclusive oficinas, avaliação, projeto e otimização de estratégia de arquitetura, para 
uma implementação eficiente da arquitetura do Cisco Unified Access.

Os benefícios do Cisco Unified Access
O Cisco Unified Access ajuda os clientes a alcançar:

•	 Inovações e ampliação de negócios acelerados: Escalonamento rápido para atender 
às novas demandas de BYOD, IoE e mobilidade com gerenciamento de rede 
simplificado para que o departamento de TI possa se concentrar nas inovações de 
negócios e criar novas experiências.

•	 Mais eficiência de negócios: infraestrutura, política e gerenciamento simplificados 
e convergentes oferecem uma maior consistência para serviços de redes e para 
a experiência do usuário.

Saiba mais
Visite http://www.cisco.com/go/unifiedaccess.

http://www.cisco.com/en/US/products/ps12598/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps11634/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps708/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps708/index.html
http://www.cisco.com/go/byod
http://www.cisco.com/go/unifiedaccess

