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Podnikové IT dřive Podnikové IT nyní 

Aplikace:	  	  
Aplikace	  na	  desktopu,	  omezené	  v	  rozsahu,	  např.	  
CRM,	  finance	  

Zařízení:	  	  
Většinou	  PC,	  pracovní	  stanice	  a	  stolní	  telefony	  

Uživatelé:	  	  
Svázáni	  s	  jedním	  zařízením	  a	  jednou	  lokalitou,	  s	  
IT	  poskytovanou	  službou	  

AnalyNka	  a	  inteligence:	  	  
Podmíněna	  workflow,	  manuální	  

Aplikace:	  	  
Poskytované	  z	  jakéhokoli	  cloudu	  na	  libovolné	  
zařízení,firemní	  a	  osobní	  aplikace,	  vysoký	  podíl	  videa	  

Zařízení:	  	  
Laptopy,	  smartphony,	  tablety,	  videokonferenční	  systémy	  a	  
telefony,	  IoT,	  etc.	  

	  	  	  	  	  	  

Uživatelé:	  	  
Mobilní,	  výběr	  non-‐IT	  cloud	  aplikací	  

AnalyNka	  a	  inteligence:	  	  
V	  reálném	  čase,	  libovolné	  zařízení	  a	  lokalita	  

Transformace  
podnikového IT 
Zásadní změny s vlivem  
na podnikovou infrastrukturu 
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Infrastruktura dříve Infrastruktura nyní 

Převážně	  přepínaná	  infrastruktura:	  
Více	  přepínačů,	  PoE	  	  

Wireless	  v	  počátcích:	  
Méně	  AP,	  nesouvislé	  pokryY	  Wi-‐Fi	  

Základní	  bezpečnost:	  
Perimetr	  

Přepínaná	  infrastruktura:	  	  
Méně	  výkoných	  a	  škálovatelných	  přepínačů,	  PoE+/UPOE	  

Wireless	  jako	  primární	  přístup	  do	  sítě:	  
Více	  APs,	  802.11ac,	  HDX	  Wi-‐Fi	  

Pokročilá	  bezpečnost:	  	  Kontext,	  centralizovaná	  
pravidla	  ,	  distribuované	  vynucování	  pravidel,	  ochrana	  
proN	  bezpečnostním	  hrozbám	  

Jednoduchá:	  	  
Jeden	  typ	  uživatele,	  jeden	  typ	  aplikace	  

Agilní:	  Komplexní	  mix	  uživatelů	  a	  aplikací,	  	  
automaNzace	  a	  programovatelnost,	  odolnost	  

Transformace  
podnikové sítě 
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Rozhlédněme se kolem sebe… 
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Rozhlédněme se kolem sebe  
pozorněji… 

59%	  podnikové	  sféry	  aplikuje	  
celopodnikovou	  mobilní	  

strategii	  

49%	  organizací	  povoluje	  svým	  
zaměstnancům	  používání	  

soukromých	  zařizení	  v	  podnikové	  
síN	  

mCommerce	  bude	  
představovat	  24.4%	  	  

podíl	  e-‐commerce	  do	  roku	  
2017	  
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Rozvoj koncových zařízení 

7	  

První Blackberry 
 s podporou emailu 

 
•  ~300M+ PC 

•  ~100M+ Smartphonů 

•  - První iPhone  

 
Prodej smartphoneů předčil  

počet prodaných PC 
•  ~600M+ Smartphonů 

•  ~320M+ PC 

•  ~První iPad 

Tablety překonají PC v 
počtu prodaných kusů 

 
•  ~1+ Miliardy Smartphonů 

•  ~300M+ Tabletů  

•  ~250M+ PC 

•  150+ Miliard stažených 

mobilních aplikací 
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2015	  1997	   2010	  2007	  
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Výchozí podmínky  
pro moderní  
přístupovou síť 

Více zařízení 

Omezený prostor 

Vyšší hustota 
=

+

Robustnější	  infrastruktura	  a/
nebo	  výkonnější	  přístupové	  
body	  Wi-‐Fi	  sítě	  

•  Do	  roku	  2017	  bude	  >50%	  
provozu	  v	  podnikové	  síN	  
iniciováno	  z	  Wi-‐Fi	  	  

•  Uživatelě	  s	  vice	  než	  jedním/
dvěma	  mobilními	  zařízeními	  

•  Exponenciální	  nárůst	  
mobilních	  aplikací,	  firemních	  i	  
soukromých	  

•  Vyšší	  nároky	  na	  kapacitu	  Wi-‐Fi	  
sítě	  z	  hlediska	  výkonu	  a	  pokryY	  
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Na jakých principech  
stavět moderní  
přístupovou infrastrukturu 

Vysoká 
dostupnost 

Lokační služby 

Vysoká 
přenosová 

rychlost 

Stejné 
vlastnosti 

 v přepínané 
 i Wi-Fi síti 

Podpora 
vysoké hustoty 

uživatelů 

Jednotné řízení 
přístupových 

politik a 
podpora MDM 

Jednotná 
správa sítě 

Rozpoznávání 
aplikací 
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Cisco řešení 

802.11ac/	  	  
Gigabit	  Wi-‐Fi	  

High	  Density	  
Experiences	  

ApplicaNon	  
Visibility	  and	  

Control	  

Converged	  	  Access	  

Stateful	  	  	  	  	  
Switchover	  

Connected	  Mobile	  	  
Experiences	  

Prime	  	  
Infrastructure	  

IdenNty	  Services	  	  
Engine	  
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Vysoká přenosová rychlost 

•  Do	  roku	  2017	  bude	  >50%	  provozu	  
v	  podnikové	  síN	  iniciováno	  z	  Wi-‐Fi	  	  

•  50%	  nových	  Wi-‐Fi	  zařízení	  bude	  již	  
v	  roce	  2014	  podporovat	  802.11ac	  
(ABI	  Research)	  

•  Standard	  802.11ac	  tvoří	  základ	  
jakěhokoli	  řešení	  pro	  vysokou	  
hustotu	  uživatelů	  

•  Wave	  1	  802.11ac	  zlepšuje	  2X	  
výdrž	  baterií	  u	  smartphonů,	  
tabletů	  a	  laptopů	  

**Assuming	  160	  MHz	  Is	  Available	  and	  Suitable	  
*Assuming	  80	  MHz	  Is	  Available	  and	  Suitable	  

4SS	   Desktops	  

3SS	   Desktops	  /	  Laptops	  

2SS	   Laptops	  /	  Tablets	  

1	  SS	   Tablets	  /	  Smartphones	  

2007	  2003	  1999	  1997	   2015	  2013	  
802.11 802.11n 802.11b 802.11a/g 

802.11ac 
Wave 1 

802.11ac 
Wave 2 
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Vysoká hustota uživatelů 

PREDIKOVATELNOST VÝKON ŠKÁLOVATELNOST 

CLEAN 
AIR 

CLIENT 
LINK 

TURBO 
BOOST 
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AP 
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ac 

n 

ac 

High	  Density	  
Experiences	  
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Podpora aplikací 

ApplicaNon	  
Visibility	  and	  

Control	  
Port	  Level	  Visibility	  	  

HTTP	  =	  75%	  
SMTP	  =	  15%	  
FTP	  =	  2%	  
Telnet	  =	  1%	  
SNMP	  =	  3%	  

1,000+	  applicaNon	  signatures	  

NBAR2 LIBRARY 
Deep Packet inspection 

Traffic 
Real	  Time	  
InteracQve	  
Non-‐Real	  Time	  
Background	  

POLICY 
Packet Mark and 

Drop 

Wireless	  LAN	  Controller	  Detail	  interakce	  na	  úrovni	  portu,	  nikoli	  
aplikace	  běžící	  v	  rámci	  portu	  

AVC	  =	  IdenNfikace,	  analýza	  a	  řízení	  aplikací	  

Běžný	  přístup	  
Aplikační	  analýza	  a	  řízení	  na	  úrovni	  L4	  portu	  	  

Cisco	  
Network	  Based	  ApplicaNon	  RecogniNon—NBAR2	  

Deep	  Packet	  InspecNon	  a	  App	  ID	  

Lepší rozpoznávání a 
řízení aplikací 
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Vysoká dostupnost 

The linked image cannot be displayed.  The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

LAN & WLAN  
  

•  L2 a L3 protokoly 

LAN Odolnost 
WLAN Redundance 

 
•  LAN Infrastruktura 

Stateful Switchover 
•  WLAN Kontrolér 

Redundance 
 

LAN Odolnost 
WLAN Odolnost 

 
•  LAN Infrastructure 

Stateful Switchover 
•  WLAN Controller and 

Access Point Stateful 
Switchover 

LAN & WLAN  
Vysoká dostupnost 

 
•  LAN & WLAN Stateful 

Switchover na úrovni 
infrastruktury 

•  WLAN Client Stateful 
Switchover 

•  Nepřetržitý provoz na 
úrovni WLAN  klientské 
aplikace při výpadku v 
síti 

Av
ai
la
bi
lit
y	  

2014	  1997	   2012	  2002	  

99% 
Uptime 

99.9% 
Uptime 

99.99% 
Uptime 

99.999% 
Uptime 

Stateful	  	  	  	  	  
Switchover	  

Client	  Stateful	  Switchover	  <	  0.3s	  
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Unifikovaný přístup do sítě Cisco	  Prime	  Infrastructure	  –	  jednotné	  prostředí	  	  	  
pro	  správu	  unifikované	  infrsstruktury	  

Integrované	  poryolio	  zařízení	  pro	  přepínanou	  
i	  bezdrátovou	  Wi-‐Fi	  infrastrukturu	  

Cisco	  ISE,	  jednotná	  správa	  a	  vynucování	  přístupových	  
	  pravidel	  v	  přepínané,	  Wi-‐Fi	  a	  VPN	  infrastruktuře	  

One	  
Policy	  

One	  
Management	  

One	  
Network	  

Simple 

Secure 

Lower TCO 

Converged	  	  Access	  
Prime	  	  

Infrastructure	  
IdenNty	  Services	  	  

Engine	  
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Vývoj lokačních služeb 

Access Point 
Na základě asociace 

 k AP 

Management System 
 

•  Probe based 
•  RSSI & Time 
•  5 metrů / na vyžádáni 
 

Location Engine+Sensor 
 

•  Packet based 
•  RSSI & Time 
•  5 metrů / 30 sekund 
•  Historie/Analýzy 

Location Engine+Sensor
+Algoritmus 

 
•  Packet based 
•  RSSI & Time  
•  Angle of Arrival 
•  1 metr / 5 sekund 
•  Historie/Analýzy 

Ac
cu
ra
cy
	  

2015	  1997	   2010	  2004	  

AP	  	  
w/	  Sensor	  

AP	  	  
w/	  Sensor	  

Connected	  Mobile	  	  
Experiences	  
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Jak využít přímo  
Wi-Fi lokační služby 

•  Základni	  informace	  o	  
zákaznících,	  jejich	  
pohybu,	  času	  
stráveném	  v	  dané	  
lokalitě,	  URL,	  
demografie,	  	  

•  Integrace	  
prostřednictvím	  API	  s	  
nadstavbovými	  
aplikacemi	  

•  Guest	  access	  závislý	  na	  
lokalitě	  (capQve	  portal)	  	  

•  AutomaQcká	  konekQvita	  
k	  danému	  SSID	  

•  Navigace	  “krok	  za	  
krokem”	  uvnitř	  objektů	  

•  Cílené	  osobní	  zprávy	  
závislé	  na	  uživatelově	  
lokaci	  

•  Push	  noQfikace	  v	  
závislosQ	  na	  lokalitě	  

INDOOR	  GPS	   LOCATION-‐SPECIFIC	  	  
ON-‐BOARDING	  

TARGETED	  	  
MESSAGING	  

SYSTEM	  	  
INTEGRATION	   ANALYTICS	  

Connected	  Mobile	  	  
Experiences	  
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V jakých odvětvích 
se vyvíjejí aplikace  
nad lokačními službami 

•  Lokace	  a	  doba	  strávená	  
v	  dané	  lokalitě	  

•  Personalizovaná	  proma	  
•  AnalyQka	  

•  Mapy,	  atrakce	  
•  Personalizované	  reklamy	  

třeqch	  stran	  
•  Blízké	  služby	  

•  Navigace	  a	  čekací	  doby	  
•  Zvýšená	  propustnost	  
•  Reklama	  a	  ceny	  závislé	  

na	  pořtu	  kolemjdoucích	  

•  Navigace	  
•  Jednoduchý	  on-‐boarding	  
•  Okolní	  služby	  

•  Bezpečnost	  
•  Mapy	  a	  navigace	  
•  Distribuce	  materiálů	  
•  Vlastní	  prezentace	  

OBCHOD 

Zákazníci	  

UBYTOVACÍ 
SLUŽBY 

Hosté 

DOPRAVA 

Cestující	  

ZDRAVOTNICTVÍ 

Pacienti 

ŠKOLSTVÍ 

Studenti 

Connected	  Mobile	  	  
Experiences	  
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Cisco CMX 
Transformace WiFi z modelu nákladového centra  
na prostředek generující nové příjmy a služby 

CONNECT	  

GUEST	  PRESENCE	  

DETECT	  

Bezpečné 
přihlášení do sítě 

Detekce mobilních 
zařízení 

Lokální 
služby 

GUEST	  EXPERIENCE	  

LOCATION	  ANALYTICS	  

GUEST	  ACCESS	  

ENGAGE	  

Connected	  Mobile	  	  
Experiences	  



© 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Presentation_ID Cisco Public 

Proč Cisco Wi-Fi a  
unifikovaný přístup do sítě 
15 let inovací Cisco Wi-Fi  

Leadership 

•  1 device per user 
•  68 MB of network traffic 

per mobile user  

•  3.5	  devices	  per	  user	  
•  1	  GB	  of	  network	  traffic	  

per	  mobile	  user	  

Autonomous 
Access Point 

Controller and 
Coordinated 

Access Points 

1,2, and 3 
Spatial Stream 

802.11n with RF 
Management 

Unified Policy 
and 

Management 

Application 
Visibility and 

Control 

High-Density 
Experience 

802.11ac with 
Advanced RF 
Management 

Cisco LAN 

Connected 
Mobile 

Experiences 

Cisco Unified 
Access™ 

1997	   2015	  2012	  
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Proč Cisco Wi-Fi a  
unifikovaný přístup do sítě 

•  Cisco je nezpochybnitelný Gartner Magic Quadrant Leader 

•  Cisco má největší R&D v odvětví 

•  Cisco má největší portfolio patentů v odvětví  

•  Cisco zvětšuje svůj podíl na trhu pro podnikovou klientelu 

•  Cisco inovuje rychleji než konkurence 




