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In een oogopslag

De Open Network Environment van Cisco
Klanten willen trends als cloud, mobiliteit, sociale 
netwerken en video benutten om de volgende stap 
in bedrijfsinnovatie te zetten. Hun belangrijkste 
bedrijfsvereisten omvatten verbetering van de 
klantervaring, verhoging van de productiviteit van 
medewerkers, verbetering van de concurrentiepositie 
en winstmogelijkheden voor nieuwe diensten. 
Binnen de branche worden sterkere banden tussen 
softwareplatforms en netwerkinfrastructuur gezien als 
een belangrijk element van een holistische strategie om 
deze doelen te bereiken. Een programmeerbaar netwerk 
kan beheertaken vereenvoudigen en tegelijkertijd het 
netwerkgedrag optimaliseren voor toepassingen die op 
gezamenlijke infrastructuren actief zijn.

De Cisco® Open Network Environment is een 
programmeerbaar framework dat bestaat uit drie 
alternatieve modellen voor programmeerbaarheid, voor 
zowel ondernemingen als serviceproviders:

Controllers en agents•	

Programma-interfaces•	

Virtuele netwerkoverlays•	

De omgeving is ontworpen zodat organisaties 
toepassingen kunnen maken die netwerkintelligentie 
benutten en meer bedrijfswaarde uit het onderliggende 
netwerk halen.

Cisco’s strategie voor de 
programmeerbaarheid van netwerken
De Cisco Open Network Environment is een volledig 
aanpasbaar framework waarmee de gehele waarde van 
het intelligente netwerk kan worden benut en dat op een 
evolutionaire manier openheid, programmeerbaarheid 
en abstractie op meerdere lagen biedt. De 
omgeving biedt niet alleen een keur aan protocollen, 
industriestandaarden, op toepassingsmogelijkheden 
gebaseerde implementatiemodellen en integratie-
ervaringen, maar legt tegelijkertijd ook de basis voor een 
dynamische feedbacklus van gebruikers-, sessie- of 
toepassingsanalyses via beleidsprogrammering.

Afbeelding 1. Cisco biedt een uitgebreide en flexibele 
benadering voor het implementeren van software-defined 
netwerken
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De Cisco Open Network Environment wordt geleverd 
via diverse mechanismen, waaronder API’s, agents 
en controllers. Enkele voordelen hiervan zijn een 
groter aanpassingsvermogen van de infrastructuur, 
vereenvoudigd gebruik en een betere zichtbaarheid en 
groter bewustzijn van toepassingen. Dit leidt tot flexibele 
implementatieopties waarbij consistentie tussen zowel 
fysieke als virtuele omgevingen wordt gegarandeerd. De 
Cisco-benadering vormt een aanvulling op traditionele 
SDN-modellen, die voornamelijk op het ontkoppelen 
van besturings- en dataplanes zijn gericht, maar omvat 
verder het gehele oplossingsbereik van transport tot 
automatisering en regeling.

De Open Network Environment van Cisco onderscheidt 
zich op een aantal manieren van de SDN-definitie:

Ten eerste vereisen de programmeerbaarheid •	
van het netwerk en veel van de daarvan afgeleide 
toepassingsmogelijkheden API’s of interfaces 
op meerdere lagen van het netwerk (niet alleen 
op het besturings- en doorstuurplane). Diepere 
interne functies in onze besturingssystemen en ook 

hardware en ASIC’s kunnen worden ingezet om het 
netwerk uit te breiden en te verbeteren. Op dezelfde 
manier bevinden zich elders in deze netwerkstack 
hogere services, zoals de beheer- en regel-API’s. 
Een voorbeelden hiervan is onze API voor Network 
Services Management (NSM) die regelings- en 
cloudportaltoepassingen zoals Cisco Intelligent 
Automation for Cloud (CIAC) ondersteunt. In de 
Cisco-omgeving kunnen toepassingsomgevingen 
optimaal gebruik maken van API’s op alle 
netwerkniveaus.

Ten tweede vereisen veel van de toepassings- •	
mogelijkheden waarnaar organisaties zoeken niet 
alleen dat het netwerk kan worden geprogrammeerd 
voor het gewenste of optimale gedrag, maar ook dat 
de enorme hoeveelheid informatie en intelligentie 
in de netwerkinfrastructuur kan worden gebruikt. 
Een nieuwe klasse analysetoepassingen kan 
netwerkintelligentie die dieper gaat en inzichtelijker 
is, extraheren om geavanceerder netwerkbeleid te 
bevorderen en de bedrijfslogica te ondersteunen die 
het netwerk aanstuurt. Uiteindelijk zal dit het netwerk 
waardevoller maken en leiden tot meer innovatieve en 
winstgevende diensten.

Wat Cisco hierin onderscheidt is de mogelijkheid om 
multifunctionele, voortdurende feedbacklussen te 
maken die netwerkintelligentie en optimalisatie voor de 
gehele infrastructuur en alle toepassingen opleveren — 
bijvoorbeeld tussen analyse- en beleidsengines en de 
netwerkinfrastructuur.

Hiermee wordt de starre zienswijze van het netwerk en 
ondoorzichtige toepassingsvereisten vervangen door 
een multidimensionaal model dat het gehele bereik 
van toepassing tot ASIC omvat. Zo zorgen we voor 
een diepgaandere en intelligentere interactie tussen 
toepassingen en het netwerk. 
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In een oogopslag

Afbeelding 2. Cisco Open Network Environment
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Samenvatting
Cisco verruimt de huidige gedachten over SDN op het 
gebied van functionele mogelijkheden en pakt specifieke 
bedrijfsproblemen aan met praktische, modulaire 
oplossingen met nieuwe functies, terwijl de bestaande 
investeringen van onze klanten worden beschermd. De 
Cisco Open Network Environment biedt de volgende 
specifieke voordelen:

Breidt de mogelijkheden van bestaande, beproefde •	
infrastructuur uit waardoor het risico van en de 
benodigde tijd voor implementatie op bestaande 
platforms aanzienlijk wordt verminderd.

Kan stapsgewijs worden geïmplementeerd zodat •	
investeringen worden beschermd.

Maakt optimaal gebruik van zowel Cisco-innovatie als •	
de ontwikkelingen vanuit de sector op het gebied van 
technologieën en standaarden voor SDN.

Geeft vorm aan een visie die een holistisch framework •	
definieert dat mogelijkheden op alle niveaus ontsluit: 
van ASIC’s tot beheerplanes.

Praktische toepassingsmogelijkheden met de Open Network Environment van Cisco

Klantsegment Oplossing of toepassingsmogelijkheid

Zeer grootschalige 
datacenters

Door het besturingssysteem en de onderliggende ASIC’s direct toegankelijk te maken, kunnen 
grote datacenters (MSDC’s) rechtstreeks grote hoeveelheden gedetailleerde diagnostische en 
gebruiksinformatie uit het netwerk extraheren. Deze ruwe gegevens hebben zij nodig om hun 
omgevingen effectief te beheren en te optimaliseren en problemen te kunnen oplossen.

Serviceproviders Kan direct worden geïntegreerd met front-end klantportals en operationele en zakelijke •	
ondersteuningssystemen (OSS/BSS) om kosten te verlagen en sneller verbeterde diensten te kunnen 
bieden
Levert mogelijkheden voor schaalbare, virtuele overlaynetwerken met bredere •	
hypervisorondersteuning en geavanceerde L4-7-functies
Ondersteunt integratie met analyse-engines voor beleidsbeheer, beveiligingsbewaking en realtime •	
netwerkaanpassingen om servicecontracten te handhaven

Cloudproviders Ondersteunt schaalbaar multi-tenant gebruik•	
Kan worden geïntegreerd met front-end klantportals om direct de levering van toepassingen en •	
benutting van bronnen te optimaliseren en zo kosten te verlagen
Ondersteunt geavanceerde L4-7-functies en -analyses•	

Universiteiten De controller biedt universiteiten en onderzoeksinstituten de functionaliteit die zij nodig hebben om in 
hun belangrijkste behoeften te voorzien:

HPC (High-Performance Computing) of compatibiliteitslab: verbinding met externe netwerken met de •	
vereiste bandbreedte voor pieken in de gegevensoverdracht
Bedrijfsvoering: combineert gegevens- en videoverkeer in kantooromgevingen•	
Onderzoek: isoleert stukjes netwerk voor experimenteel gebruik met de flexibiliteit om lokaal hun •	
eigen controllers te gebruiken
Deelt netwerkmiddelen dynamisch en on-demand in•	

Ondernemingen Infrastructuur voor overlayvirtualisatie biedt de netwerkvirtualisatiemogelijkheden voor ondernemingen 
met grootschalige servervirtualisatie en/of private cloud.
Het framework van de Open Network Environment van Cisco biedt klanten blijvende 
investeringsbescherming en toekomstbestendigheid voor hun infrastructuurmiddelen.


