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IT-organisaties maken 
momenteel een grote 
verandering mee. Ze 
worden omgevormd 
van kostenpost 
tot geïntegreerde, 
strategische 
bedrijfsonderdelen en IT-
beheerders, managers 
en directieleden zijn zich 
daarbij goed bewust van 
de uitdagingen.
IT-organisaties stappen steeds meer over op het aanbieden 
van services via een elastisch en op zelfbediening gebaseerd 
cloudcomputing-model waarbij wordt betaald naar gebruik. 
Maar ze moeten nog steeds ondersteuning blijven bieden voor 
toepassingen die worden uitgevoerd in bare-metal-omgevingen 
en virtuele omgevingen. Daarbij komen de volgende problemen 
kijken:

•	 Handmatige montage: Om elke stap van serververnieuwing 
tot cloudcomputing te ondersteunen, rust op beheerders 
nog steeds de tijdrovende en foutgevoelige taak van 
het handmatig monteren van server-, opslag- en 
netwerkcomponenten in een infrastructuur die de 
toepassingen ondersteunt.

•	 Complexe silo-infrastructuren De infrastructuur die is 
gebaseerd op het handmatig monteren van componenten, is 
complex en inflexibel, en kan zich niet dynamisch aanpassen 
aan veranderende werklasten en zakelijke behoeften.

•	 Gefragmenteerd beheer: Traditionele systemen worden 
geconfigureerd met een verzameling afzonderlijke 
beheertools op aparte beheerservers die gezamenlijk geen 
geautomatiseerde manier bieden voor het configureren 
van zowel rack- als bladeservers over het hele traject van 
firmwarerevisies tot I/O-connectiviteit.

•	 Rack-in-a-box-architecturen: De meeste bladesystemen 
die momenteel worden gebruikt, omvatten alle 
ondersteunende netwerkinfrastructuren en beheerpunten 
die normaal gesproken een heel rack zouden ondersteunen. 
Bij het schalen van de infrastructuur nemen kosten en 
complexiteit toe.

•	 Meerdere switching-lagen: Typische gevirtualiseerde 
omgevingen hebben softwareswitches in hypervisors, 
switches in bladeservers en access layer-switches die vaak 
allemaal unieke eigenschappen en beheerinterfaces hebben. 
Met meerdere switching-lagen wordt het netwerkverkeer 

nog moeilijker te overzien, te beheren en te ontdoen van 

fouten in virtuele omgevingen.

De meeste industrieën zijn sneller gaan werken dankzij 

gestandaardiseerde componenten en automatisering, maar 

voor traditionele omgevingen zijn veel beheerders nodig die 

snel nieuwe servers moeten configureren om bij te blijven met 

de schaal die virtuele omgevingen vereisen.

Naar een nieuw soort bedrijfsvoering
Het Cisco Unified Computing System™ (Cisco UCS™) 

verandert de manier waarop organisaties zaken doen 

met automatisering van beleid en standaardisering van 

IT-processen. Cisco UCS is het eerste geïntegreerde 

datacenterplatform en combineert blade- en rackservers 

met de standaard x86-architectuur met beheer van 

enterpriseklasse in één enkel systeem. De configuratie van 

het systeem is volledig programmeerbaar via geïntegreerd, 

modelgebaseerd beheer om de implementatie van 

toepassingen van enterpriseklasse in bare-metal-omgevingen, 

gevirtualiseerde omgevingen en cloud-omgevingen te 

vereenvoudigen en te versnellen. Een geïntegreerde I/O-

infrastructuur gebruikt een unified fabric met hoge bandbreedte 

en lage latentie ter ondersteuning van netwerk-, opslag- en 

beheerverkeer. De Cisco® Fabric Extender Technology (FEX 

Technology) verbindt de fabric rechtstreeks met servers 

en virtuele machines om betere prestaties, beveiliging en 

beheersbaarheid te bieden.
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Het eerste geïntegreerde systeem op de markt
Cisco UCS gaat verder dan alleen convergentie om de voordelen van 
gecentraliseerde computing te bieden voor de schaalverbreding van veel 
moderne toepassingen: vereenvoudigd beheer, meer implementatieflexibiliteit 
en eenvoudigere schaalbaarheid. Cisco UCS is een zelfbewust systeem 
en bestaat uit één beheerdomein met interconnecties op basis van een 
geïntegreerde I/O-infrastructuur. Het systeem is ontworpen als één virtueel 
bladechassis dat meerdere bladechassis, rackservers en racks omvat en 
hierover kan worden geschaald. 

Radicale vereenvoudiging van architectuur
Het systeem omvat een sterk vereenvoudigde architectuur en maakt de 
verschillende redundante apparaten in traditionele bladeserverchassis, die 
extra lagen van complexiteit toevoegen, overbodig. Ethernet-switches, 
glasvezelswitches en chassisbeheermodules. Cisco UCS bestaat uit een paar 
redundante Fabric Interconnects uit de Cisco 6200-serie die één centraal punt 
voor beheer en controle bieden voor al het I/O-verkeer.

Lagere schalingskosten
Cisco UCS schaalt met minder kosten en minder complexiteit. In plaats van 
het systeem uit te breiden door switching-lagen toe te voegen in racks, 
blades en hypervisors, gebruikt Cisco UCS voordelige, energiezuinige fabric 

Cisco UCS is een zeer schaalbaar, 
gedistribueerd, geïntegreerd systeem met 
één punt voor connectiviteit en beheer

Cisco Uni�ed Computing System-componenten

1
2

• 

CONSOLE

C
O

N
S

O
LE

Dataplane Beheerplane

Data- en beheerplane Data- en beheerplane

Cisco UCS 5108-
bladeserverchassis

Cisco UCS 2204XP 
Fabric Extender

Cisco UCS 
2208XP Fabric 

Extender

Cisco Nexus 2232PP 
10GE Fabric Extender

Cisco UCS Fabric Interconnects

Cisco UCS 6248UP – of – Cisco UCS 6296UP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Cisco UCS 
Manager 
(geïntegreerd)

Bladeservers uit de Cisco UCS B-serie Rackservers uit de Cisco UCS C-serie

Cisco UCS Fabric Interconnects
Blade- en rackservers in één systeem integreren
Eén punt van connectiviteit en informatie
Lossless, 10 GE en FCoE-connectiviteit met lage latentie
Flexibele geïntegreerde poorten ondersteunen 
 Ethernet-, FCoE- en native glasvezel-connectiviteit

Cisco Fabric Extenders
De uni ed fabric naar blade- en rackservers distribueren
Het systeem schalen zonder beheerpunten toe te voegen
Cisco UCS 2208XP: Tot 160 Gbps per bladechassis 
 (met Cisco UCS 6200 Series fabric interconnects) 
Cisco UCS 2204XP: Tot 80 Gbps per bladechassis 
Cisco Nexus 2232PP: integratie van rackservers in systeem

Cisco UCS 5108 Blade Chassis
Flexibele bay-con guraties bieden ruimte voor 8 bladeservers 
 halve breedte of 4 bladeservers volledige breedte
Biedt ruimte voor max. twee fabric extenders voor 
 connectiviteit en beheer
Heeft geen beheerpunten
Minder actieve componenten resulteert in minder 
 energieverbruik en ondersteuning voor krachtigere blades

Cisco UCS-servers
Tot Cisco-innovaties behoren geïntegreerde Cisco UCS 
 virtuele interfacekaarten voor meer I/O-�exibiliteit 
 en Cisco Extended Memory-technologie
Prestaties van wereldklasse
Uitgebreide productlijn voor eenvoudig koppelen van 
 servers en werklasten
Elk aspect van identiteit, persoonlijkheid en connectiviteit 
 gecon gureerd door Cisco UCS Manager
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extenders om de beheer- en dataplanes direct te verbinden met blade- en rackservers. Cisco fabric extenders geven elk chassis 

een bandbreedte van maximaal 160 Gbps voor netwerk, opslag en beheer. Elke rackserver profiteert van meerdere 10 Gbps-

verbindingen. Deze aanzienlijke beperking van het aantal componenten maakt een voordeliger en eleganter schalingsmodel 

mogelijk, waarin de infrastructuurkosten per server - waaronder de kosten voor bladechassis en switching - slechts de helft 

bedragen van de kosten van HP-bladeservers. (Zie "Schalen met de helft minder kosten en complexiteit" op pagina 10.)

Industriestandaardservers met x86-architectuur 
Cisco UCS-servers zijn industriestandaard blade- en racksystemen met x86-architectuur die uitsluitend door Intel® Xeon®-

processors worden aangedreven. Deze servers bieden prestaties van wereldklasse voor de ondersteuning van bedrijfskritieke 

werklasten. Cisco-servers bevorderen in combinatie met een vereenvoudigde, geïntegreerde architectuur een hogere IT-

productiviteit en een betere prijs-prestatieverhouding voor een lagere total cost of ownership.

Intel Xeon-processors zijn ontworpen als antwoord op de grote uitdaging van IT om essentiële bedrijfsgegevens te 

beheren en veilig te houden. Krachtige, betrouwbare Cisco UCS-servers met een eersteklas Intel Xeon E7-processor 

voor de meest dringende bedrijfsbehoeften en de veelzijdige Intel Xeon E5-processor als basis voor een flexibel en 

efficiënt datacenter. Deze processors helpen bedrijven zich snel aan te passen aan kortetermijnveranderingen in zakelijke vereisten, 

terwijl ook wordt voldaan aan vereisten voor bedrijfsgroei op de lange termijn. Met geavanceerde functies voor betrouwbaarheid 

en beveiliging wordt de data-integriteit behouden, worden versleutelde transacties versneld en wordt de beschikbaarheid van 

belangrijke toepassingen verbeterd. 

Consolideer 168 
beheerpinten naar twee 
met Cisco UCS
Toen NetApp een schaalbare testcloud wilde 
implementeren die 23.000 virtuele machines 
moest kunnen hosten, koos het bedrijf voor 
Cisco Unified Computing System. In de 
eerste stap werden 714 bestaande servers 
geconsolideerd naar 120 bladeservers in 
één Cisco UCS-platform, waardoor 168 
beheerpunten werden teruggebracht tot 
twee: de twee Cisco UCS 6100 Series fabric 
interconnects.

http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns340/
ns517/ns224/case_study_NetApp_Cisco_Kilo_Lab.pdf
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Cisco UCS is een intelligente infrastructuur 
waarin elk aspect van de serverconfiguratie kan 
worden geprogrammeerd en geautomatiseerd

Intelligente infrastructuur 
betekent snelle implementatie

"… we kunnen elke serverblade zeer 
snel herconfigureren, zodat hij klaar 
is voor productie in 15 20 minuten. 
Snelle configuratie is belangrijk in onze 
omgeving, waarin serverstoringen 
gewoon niet mogen voorkomen."

Ken Brande
Vice President, IT
NightHawk Radiology Services

(http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/
ns340/ns517/ns224/case_study_c36_604664_
ns944_Networking_Solutions_Case_Study.html)

Intelligente infrastructuur
Cisco UCS doet voor de fysieke infrastructuur wat hypervisors 
doen voor virtuele machines: het maakt de automatische 
samenstelling en configuratie van fysieke infrastructuren via 
software mogelijk in plaats van met vervelende, handmatige 
en foutgevoelige configuratie van losse componenten uit 
afzonderlijke bronnen.

Automatische configuratie
Cisco UCS is een intelligente infrastructuur waarin de 
serveridentiteit, serverpersoonlijkheid en I/O-connectiviteit 
worden afgeleid van de hardware en op aanvraag kunnen 
worden toegepast, zodat elke werklast op zeer korte termijn en 
op elke server kan worden uitgevoerd. Cisco UCS is zodanig 
ontworpen dat elk aspect van de serverconfiguratie, van 
firmwareherzieningen en BIOS-instellingen tot netwerkprofielen, 
kan worden toegewezen via de open, gedocumenteerde en op 
standaarden gebaseerde XML-API of de GUI van Cisco UCS 
Manager. Deze API kan worden opgevraagd middels de GUI 
van de Cisco UCS Manager, via een uitgebreid ecosysteem van 
externe beheer- en organisatietools, of direct via aangepaste 

software - wat organisaties een grotere mate van controle 
geeft.

Meer flexibiliteit en minder uitval
Een intelligente infrastructuur leidt tot uitzonderlijke 
bedrijfsflexibiliteit, omdat bronnen voor elk doel kunnen worden 
gebruikt op basis van regelgeving en bedrijfsbehoeften. 
Repetitieve taken worden geautomatiseerd, waarbij de inzet 
van bronnen wordt vergroot doordat servers na ingebruikname 
sneller kunnen worden ingezet. Servers hoeven niet meer 
aan één specifieke functie te worden toegewezen omdat 
firmwareniveaus van servers en adapters dynamisch kunnen 
worden aangepast, zodat elke server beschikbaar kan worden 
gemaakt voor elke werklast. Dat duurt enkele minuten in plaats 
van uren of dagen bij traditionele processen. Een Cisco UCS-
server kan op een bepaald moment een bare-metal-database 
aansturen. Dezelfde server kan even later opnieuw worden 
ingezet in een pool van servers die een cloud-omgeving 
ondersteunen. Cisco UCS is ideaal voor cloud-omgevingen en 
kan servicecatalogi ondersteunen met bare-metal-machines of 
virtuele machines.
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Geïntegreerd modelgebaseerd beheer
Cisco UCS gebruikt geïntegreerd, modelgebaseerd beheer om 
servers automatisch in te zetten. Door een model te koppelen aan 
systeembronnen kunnen IT-organisaties beleid, serverpersoonlijkheid 
en werklast op een consistente manier afstemmen. Het resultaat 
is een productiviteitsstijging van IT-medewerkers, betere naleving, 
hogere beschikbaarheid en een lager storingsrisico als gevolg van 
inconsistente configuraties. 

Zelfbewuste en zichzelf integrerende infrastructuur
Cisco UCS Manager herkent componenten wanneer ze met het 
systeem worden verbonden en brengt deze onder in een abstract 
model dat elke beschikbare bron omvat. Dit model is altijd een 
nauwkeurige afspiegeling van het systeem en kan worden opgenomen 
in configuratiebeheerdatabases ter ondersteuning van ITIL-processen. 
In tegenstelling tot traditionele systemen, waarin systeembronnen 
handmatig moeten worden bijgehouden, onderhoudt Cisco UCS 
Manager de inventaris automatisch en nauwkeurig.

Automatisering met Cisco-serviceprofielen
Beheerders kunnen modellen maken van gewenste server- en I/O-
configuraties in de vorm van Cisco-serviceprofielen. Wanneer een 

Geautomatiseerde IT 
met modelgebaseerd 
beheer
Cisco UCS B250 M2 Extended Memory-
bladeservers kunnen worden geïntegreerd 
in bijna de helft van de tijd die het kost om 
HP c-Class-bladeservers toe te voegen 
met HP Virtual Connect, met 67 procent 
minder stappen dankzij het grotendeels 
geautomatiseerde proces. 

Principled Technologies, maart 2011 
(http://principledtechnologies.com/clients/reports/
Cisco/UCS_vs_HP_Deployment.pdf )
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2-Bladescenario
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serviceprofiel wordt geassocieerd met een fysieke server, 
dan wordt de hele configuratie automatisch uitgevoerd, 
van firmware-updates tot netwerk- en I/O-connectiviteit. 
Serviceprofielen kunnen voor bepaalde serienummers worden 
gemaakt, zodat apparaten al kunnen worden geconfigureerd 
voordat ze worden afgeleverd. Installeer de rackserver of plaats 
de bladeserver in de sleuf van het chassis en het systeem zal 
de server automatisch herkennen en configureren.

Cisco-serviceprofielsjablonen geven beleidsregels voor 
het maken van serviceprofielen, zodat beheerders net zo 
gemakkelijk één als honderd serverconfiguraties kunnen 
maken. Dit in tegenstelling tot het handmatig configureren 
van componenten met elk afzonderlijk element of met niet-
complete beheertools die niet alle serverconfiguratiestappen 
kunnen verwerken.

Serverconfiguratie op basis van beleid
Modelgebaseerd beheer heeft een diepgaand effect op 
de werking van datacenters. Met beheer op basis van 
rollen en beleid van Cisco UCS Manager kunnen senior 
systeembeheerders beleidsregels definiëren die voorschrijven 

hoe bepaalde servertypen moeten worden geconfigureerd. Als 
deze beleidsregels eenmaal zijn gemaakt, kunnen beheerders 
van elk ervaringsniveau deze gebruiken om servers in te 
zetten. Ervaren beheerders krijgen zodoende meer tijd om 
zich te concentreren op strategische bedrijfsinitiatieven, terwijl 
minder ervaren beheerders in staat worden gesteld om servers 
snel en nauwkeurig te implementeren. Het is niet mogelijk 
een inconsistente configuratie te maken. Cisco UCS Manager 
valideert de consistentie van het model voordat een server 
wordt geconfigureerd. Door consistentie kunnen problemen 
sneller worden opgelost, omdat een service in geval van 
storing in enkele minuten op een andere server kan worden 
gehost. Als het probleem daarmee is opgelost, betreft het een 
hardwarestoring, anders is het een softwareprobleem.

Rollen van datacenters blijven behouden
Cisco UCS Manager bevordert zichtbaarheid en samenwerking 
tussen server-, netwerk- en opslagbeheerdersrollen. Ook 
kunnen roldefinities worden gewijzigd om ze te laten aansluiten 
bij de werkverdeling van individuele organisaties. Cisco UCS 
Manager biedt één beheerpunt voor het hele systeem en voegt 
ook elementbeheer en -monitoring samen, zodat traditionele 

bedrijfsbeheertools met slechts één query statusinformatie 
kunnen ophalen over elk systeemcomponent en de 
operationele schaal verder wordt vergroot.
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Unified Fabric
Cisco UCS is ontworpen met een unified fabric waarin drie netwerktypen, IP, opslag en beheer, worden samengevoegd. Deze 
'wire-once'-aanpak betekent dat het systeem slechts eenmaal wordt bekabeld, namelijk bij de installatie. Bandbreedtetoewijzingen 
en I/O-configuraties worden dynamisch beheerd via de geïntegreerde beheerfuncties van het systeem. Omdat alle servers fysiek 
worden bekabeld met hetzelfde 10 Gigabit Ethernet- en glasvezel (FCoE)-netwerk, kunnen ze allemaal dezelfde werklasten 
hosten met een eenvoudige configuratiewijziging via software. Deze 'zero-touch'-aanpak verbetert de bedrijfsflexibiliteit omdat de 
connectiviteit uniform is waardoor de hardwareconfiguratie geen beperkingen meer oplegt aan toepassingen die kunnen worden 
ondersteund. Het gebruik van één netwerktechnologie kan de infrastructuurkosten voor racks met wel tweederde verlagen door de 
noodzaak voor afzonderlijke glasvezelverbindingen, communicatie tussen processen en beheernetwerken weg te nemen.

Transparantie met Cisco Virtual Interface Cards
In elke server kunnen Cisco Virtual Interface Cards (VIC's) de unified fabric volledig transparant maken door zowel de 
Ethernet-netwerkinterfacekaarten (NIC's) als de host bus adapters (HBA's) voor glasvezel zichtbaar te maken voor het host-
besturingssysteem of de hypervisor. Deze aanpak maakt het gebruik van bestaande stuurprogramma's, beheertools en best 
practices voor datacenters mogelijk. De tussenverbindingen in de fabric kunnen opslagverkeer over native glasvezel-SAN's 
versturen en kunnen direct verbinding maken met opslagsystemen met FCoE-mogelijkheden.

De op standaarden gebaseerde unified fabric heeft een hoge bandbreedte en lage latentie. Hij wordt ondersteund door twee 
Cisco fabric interconnects die cut-through switching en lossless afhandeling van FCoE-verkeer bieden voor nauwkeurige 
ondersteuning van glasvezelprotocollen. De latentie van de fabric is laag genoeg om belangrijke communicatiemechanismen 
tussen processen volledig te ondersteunen, waaronder snelle rekenkracht, handelstoepassingen met hoge frequentie en parallelle 
databasebeheersystemen.

De unified fabric verenigt data-  
en beheerplanes en netwerk-  

en opslagverkeer

Halveer de switching-
infrastructuur met FCoE
De Chinese universiteit van Hongkong 
heeft zijn IT-infrastructuur ongevormd met 
een unified fabric die is geïmplementeerd 
met het Cisco Unified Computing System 
en Cisco Nexus®-switches. Met de 
nieuwe architectuur met FCoE kon de 
Chinese universiteit het aantal Ethernet- en 
glasvezel-switches met 50% terugbrengen, 
met besparingen tot 80% op kabels 
en rackruimte, in vergelijking met een 
traditioneel datacenter.

(http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/
ns340/ns517/ns224/cuhk_case_study.pdf)
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Active-active-model met fabric-failover
De fabric interconnects ondersteunen intern drie onafhankelijke modellen middels een active-active-model 
waarmee de beschikbare bandbreedte effectiever kan worden gebruikt. Fabric-failover biedt ononderbroken 
beschikbaarheid, ook als één fabric interconnect wegvalt. Extern worden de fabric interconnects gepresenteerd 
als het systeem zelf. Deze LAN-veilige aanpak vereenvoudigt de integratie van het systeem in de fabric van het 
datacenter, in tegenstelling tot traditionele systemen waarin de complexiteit wordt vergroot door het toevoegen 
van een hiërarchie van switches voor het verwerken van netwerkverkeer voor IP, opslag en beheer. 

Geïntegreerde I/O betekent bescherming van investering
Cisco integreert de unified fabric in Cisco UCS via een modulaire aanpak die betere bescherming van de 
investering biedt. Klanten hebben de externe glasvezelsnelheid al kunnen verhogen van 4 Gbps tot 8 Gbps 
door eenvoudig een fabric interconnect-component toe te voegen. Nu kunnen klanten de universele poorten 
op Cisco UCS 6200 Series Fabric Extenders gebruiken om elke poort te verbinden met 10 Gigabit Ethernet of 
native glasvezelnetwerken, of direct op FCoE-opslagapparaten. Daarbij is een bandbreedte van wel 160 Gbps 

per server mogelijk.
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Unified fabric biedt grote 
besparingen op infrastructuur
Traditionele rack- en bladeserveromgevingen gebruiken 
een afzonderlijke infrastructuur voor IP-, opslag- en 
beheernetwerken. Om die servers te ondersteunen is een 
groot aantal kabels, I/O-interfaces en upstream switch-
poorten nodig. Aantal netwerkkabels in dit voorbeeld: 138.

Traditionele 
blade- en 
rackservers

De unified fabric van Cisco verspreidt IP-, opslag- en 
beheerverkeer via één infrastructuur en beperkt kosten en 
complexiteit terwijl elke server uniforme I/O-connectiviteit 
wordt geboden. Aantal netwerkkabels in dit voorbeeld: 60.

Cisco UCS



© 2011-2012 Cisco en/of zijn dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden.  
Dit document bevat openbare informatie van Cisco.  Pagina 10   

IT Agility Delivered: Cisco Fabric Extender Technology

Cisco Fabric Extender Technology
Traditionele bladeservers verdubbelen alle componenten van een 
doorsnee rack in elk chassis, waardoor de kosten voor de klant 
worden verhoogd. In dit chassis worden zes apparaten gehost: twee 
Ethernet- en twee glasvezel-switches plus twee beheermodules. In 
Cisco UCS brengt één paar fabric extenders de beheer- en dataplane 
van de fabric interconnects naar het bladechassis of het serverrack, 
waardoor drie netwerklagen worden samengevoegd. Het hele systeem 
wordt een gedistribueerd virtueel bladechassis met een volledig scala 
aan blade- en rackserverproducten die elke werklast aankunnen. 
Het geïntegreerde systeem kan al het netwerkverkeer efficiënt en 
consistent beheren vanaf één punt. Cisco FEX Technology koppelt 
complexiteit los van capaciteit, zodat Cisco UCS op een elegantere en 
voordeligere manier kan worden geschaald.

Netwerkfabric direct verbinden met servers en virtuele machines
Met Cisco VIC's kan de Cisco FEX Technology het netwerk direct naar de servers en de virtuele machines brengen met dezelfde 
technologie. Deze verbindingen eindigen in de tussenverbindingen in de fabric als virtuele poorten die op dezelfde wijze worden 
beheerd als fysieke poorten. Het ontwerp combineert de prestaties en het beheer van fysieke netwerken met de schaalbaarheid 
van virtuele netwerken. Cisco UCS geeft virtuele omgevingen uitzonderlijke zichtbaarheid en beheersbaarheid, een belangrijk 
kenmerk voor schaalbare, beveiligde en beheerbare cloud-omgevingen.

Cisco FEX Technology beperkt switching-lagen 
voor een uitzonderlijke zichtbaarheid en controle

Schalen met de helft minder 
kosten en complexiteit
Serverkosten zijn aanzienlijk, maar dat geldt 
ook voor de kosten voor de infrastructuur die 
elke server moet ondersteunen. Cisco FEX 
Technology beperkt het aantal interfaces, 
kabels en switches dat nodig is om Cisco 
UCS-bladeservers te ondersteunen fors. 
Daardoor zijn de infrastructuurkosten per 
server gemiddeld USD 2343 voor Cisco UCS, 
in vergelijking met USD 3761 voor een HP-
systeem.* Steeds als er een HP-chassis wordt 
toegevoegd aan een rack, bedragen de kosten 
tot wel USD 39.739 meer dan de kosten voor 
het toevoegen van één chassis aan het Cisco 
Unified Computing System.

* Gebaseerd op de door de fabrikant aanbevolen 
verkoopprijs van Cisco UCS en HP-verkoopprijs op 
4 januari 2012.
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VM-FEX in Cisco Data Center koppelt NIC's en hun netwerkbeleidsregels aan afzonderlijke virtuele machines, 
zodat de verbinding behouden blijft als de virtuele machines tussen fysieke servers verhuizen
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IT Agility Delivered: Cisco Fabric Extender Architecture

•	 Cisco fabric extenders verbinden fabric interconnect-poorten direct met blade- en rackservers. Deze 
voordelige en energiezuinige apparaten sturen al het beheer- en dataverkeer naar de fabric interconnects 
voor consistent, gecentraliseerd beheer. In een top-of-rack-configuratie kunnen bij Cisco Nexus 2232PP 
10GE Fabric Extenders alle kabels in het rack worden samengevoegd, zodat er slechts enkele uplink-
kabels moeten worden aangesloten wanneer er een nieuw rack met servers aan het datacenter wordt 
toegevoegd. Bladechassis worden direct verbonden met de fabric interconnects met slechts één set 
kabels die beheer-, IP- en opslagnetwerken ondersteunen.

•	 Cisco VIC's verbinden fabric interconnects direct met hypervisors, besturingssystemen en virtuele 
machines. Cisco Data Center Virtual Machine Fabric Extender-technologie (VM-FEX) verbindt fabric 
interconnect-poorten direct met virtuele machines zonder tussenkomst van hypervisors. Virtuele NIC's 
zijn verbonden met virtuele machines en hun netwerkprofielen blijven constant, ook als virtuele machines 
worden verplaatst van de ene server naar de andere om werklasten te balanceren. Dit bevordert mobiliteit 
en beveiliging. Door al het verkeer via fabric interconnects te versturen, ontstaat een consistente latentie 
voor I/O-verkeer tussen virtuele machines. Door de noodzaak voor op hypervisors gebaseerde switches 
weg te nemen, kan de netwerksnelheid met 38% worden verhoogd, terwijl er meer processorcycli 
beschikbaar zijn om betere prestaties van toepassingen mogelijk te maken.

Cisco FEX Technology stelt organisaties in staat bestaande beheerdersrollen te behouden terwijl ze 
overstappen van een bare-metal-omgeving op een gevirtualiseerde omgeving en op een cloud-omgeving. 
Omdat het netwerk altijd in het domein van netwerkbeheerders blijft, neemt Cisco FEX Technology de 
overlap van server- en netwerkbeheerdersrollen weg die vaak voorkomt bij traditionele bladechassis.
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IT-flexibiliteit
Servers met de x86-architectuur zijn de norm voor elke 
toepassing geworden, van de enterprise-infrastructuur tot 
bedrijfskritieke toepassingen. Traditionele leveranciers hebben 
zich gericht op het leveren van incrementele verbeteringen 
in efficiëntie, maar Cisco heeft technologieën ontwikkeld die 
een grote verandering betekenen in de manier waarop IT-
organisaties zaken doen. Zodoende zijn deze technologieën 
doeltreffender en maken ze een meer integraal deel uit van de 
bedrijven die ze toepassen.

Het Cisco Unified Computing System biedt IT flexibiliteit. De 
servers met Intel Xeon-processors bieden prestaties zonder 
concessies te doen aan de werklast in bare-metal-omgevingen, 
gevirtualiseerde omgevingen en cloud-omgevingen. Cisco UCS 
helpt IT-organisaties hun werkwijze te veranderen middels vijf 
belangrijke technologieën:

•	 Enkelvoudig, uniform systeem: Cisco UCS gaat verder 
dan convergentie door een zeer schaalbaar, gedistribueerd 
virtueel bladechassis te bieden met één geïntegreerd punt 
voor connectiviteit en beheer.

•	 Intelligente infrastructuur: Elk aspect van de configuratie van 
het systeem kan worden geprogrammeerd met een intuïtieve 
GUI, beheertools van derden of een open XML-API, zodat 
serverconfiguratie kan worden geautomatiseerd.

•	 Geïntegreerd modelgebaseerd beheer: Het 
modelgebaseerde beheer van het systeem vergroot de 

kennis van experts door consistente, foutvrije afstemming 

van beleid, serverpersoonlijkheid en werklast mogelijk te 

maken. 

•	 Unified fabric: De unified fabric van het systeem, met hoge 

snelheid en lage latentie, brengt de data- en beheerplanes, 

Ethernet en FCoE naar elke bladeserver, zodat het aantal 

componenten wordt verkleind en elke server uniforme 

connectiviteit krijgt.

•	 Cisco FEX Technology Het ontwerp voegt drie netwerklagen 

samen tot één waardoor schaalbaarheid wordt geboden 

tegen lagere kosten en zonder extra complexiteit, en 

zichtbaarheid en controle naar gevirtualiseerde omgevingen 

worden gebracht 

Cisco Unified Computing System laat zien hoe Cisco innoveert 
op manieren die traditionele leveranciers met traditionele 
productlijnen niet kunnen. De markt heeft de waarde van 
Cisco UCS aangetoond door Cisco een van de drie grootste 
leveranciers van x86-bladeservers te maken in minder dan 
twee jaar na de introductie van het eerste product. Cisco UCS 
toont Cisco's toewijding aan de markt en de kwaliteit en het 
investeringsrendement van Cisco-producten. Nog belangrijker 
dan de innovaties van Cisco zijn het gebruik van de producten in 
de markt en de bedrijfswaarde van Cisco. Dit zijn de voordelen 
waarmee Cisco UCS uw bedrijf kan veranderen.

Meer informatie
Ga naar http://www.cisco.com/go/ucs.

IT-flexibiliteit


