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Capaciteitsplanning en systeemvernieuwing 
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden in 
datacenters. De holistische aanpak die wordt 
geboden door het Cisco Unified Computing 
System helpt IT-organisaties de fysieke en 
virtuele complexiteit voor het netwerk en het 
beheer aan te pakken.
IT-organisaties moeten voortdurend zaken tegen elkaar afwegen. De noodzaak 
van het aanpakken van zakelijke behoeften en initiatieven in realtime, en tegelijk 
meer diensten te bieden aan een snel groeiende groep gebruikers, zorgt voor een 
grote druk op de toch al zwaar belaste IT-infrastructuur. Het toevoegen van nieuwe 
hardware is een aanpak die jaren heeft gewerkt, maar nu beginnen datacenters de 
limieten van hun capaciteit te bereiken.

Het Cisco Unified Computing System™ (Cisco UCS™) is het eerste datacenter dat 
Intel® Xeon®-servers met x86-architectuur en opslagtoegang, de industriële norm, 
integreert tot een enkelvoudig, uniform systeem. Cisco UCS biedt een speciaal 
gebouwd platform voor gevirtualiseerde omgevingen en wordt geprogrammeerd 
via één modelgebaseerde beheerinterface om de implementatie en de werking 
van fysieke, gevirtualiseerde en cloud-omgevingen te versnellen. 

Capaciteitsuitbreiding met technologische vernieuwing
In veel datacenters schieten de initiatieven voor consolidatie en virtualisatie tekort. 
Omdat er minder fysieke servers zijn, heeft het IT-personeel de handen vol met 
hardware die de vraag niet aankan. Nu moet IT een enorm aantal virtuele servers 
beheren, liggen er overal switches en kabels, en kunnen de beheertools de 
nodige coördinatie en automatisering niet bieden. Bij een optimale aanpak wordt 
capaciteitsuitbreiding gekoppeld aan de regelmatige serververnieuwingscyclus, zodat 
IT op vraag kan anticiperen en op een intelligente manier de rekenkracht kan vergroten.
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Kenmerken

Effectiever consolideren
• Cisco Unified Computing System™ 

(Cisco UCS™) biedt een grote 
infrastructuurdichtheid die de kosten 
per rackeenheid vermindert op het 
niveau van de oplossing.

Wildgroei van het netwerk en 
complexiteit tegengaan

• Cisco UCS biedt een grotere 
netwerkdichtheid met minder 
kabels en complexiteit.

Serververnieuwingswerkzaamheden 
vereenvoudigen en versnellen

• Cisco UCS automatiseert de configuratie 
zodat de identiteit, persoonlijkheid 
en I/O-connectiviteitskenmerken op 
aanvraag kunnen worden toegepast.

Virtualisatie effectiever maken
• Cisco UCS ondersteunt meer virtuele 

machines per server met meer 
zichtbaarheid, minder verspreiding 
van fysieke servers en zonder 
beheersilo's

Capaciteit zonder complexiteit
• Cisco UCS beperkt het aantal fysieke 

componenten om effectief gebruik te 
maken van beperkte ruimte, energie 
en koeling, en tegelijkertijd meer 
rekenkracht te bieden.
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Doe meer met minder
IT-organisaties die Cisco UCS 
integreren in capaciteitsplanning en 
serververnieuwingscycli, kunnen meer 
doen met minder. IT-personeel kan 
meer taken uitvoeren met minder 
inspanning, de infrastructuur beter 
beheren met minder hulpmiddelen en de 
capaciteit vergroten met minder ruimte.

Met Cisco UCS werken servers, 
netwerkbeheer, opslag en intelligent 
beheer samen in een zelfbewust 
systeem dat zichzelf integreert. Dit 
ontwerp biedt meer computerdichtheid, 
virtualisatie en netwerkvereenvoudiging 
in minder ruimte, zodat de 
bedrijfskosten dalen. Zo kan Cisco 
USC met de combinatie van krachtige 
Intel Xeon-processoren, enkele van 
de grootste geheugencapaciteiten die 
beschikbaar zijn en tot 160 Gbps aan 
I/O-bandbreedte per server betere 
prestaties bieden en optimaal gebruik 
maken van beperkte ruimte. 

In traditionele systemen is de virtuele 
infrastructuur net zo inflexibel en 
complex als de fysieke infrastructuur 
waarvoor deze in de plaats kwam. 
Cisco UCS biedt de mogelijkheid om de 
virtuele infrastructuur te vereenvoudigen 
en systemen gemakkelijk in te zetten. 
Fysieke en virtuele servers kunnen 
in korte tijd worden geconfigureerd 
en opnieuw worden ingezet om een 
dynamische werklast te ondersteunen 
en groeiende capaciteitsbehoeften 
op te vangen. Daarnaast bieden 
ingebouwde beheerfuncties uitstekende 
zichtbaarheid en controle over de hele 
infrastructuur voor het stroomlijnen en 
coördineren van de administratieve 
werkzaamheden en het wegnemen van 
veelvoorkomende fouten die de inzet 
vertragen en de werking verstoren.

Effectievere consolidatie van 
het datacenter

IT-organisaties zijn voortdurend bezig 
de capaciteit van hun bestaande 
infrastructuur uit te breiden om 
groeiende vraag op te vangen. Op den 
duur leidt het steeds toevoegen van 
servers, switches, opslagapparaten 
en kabels tot een onoverzichtelijke 
complexe infrastructuur die een grote 
belasting legt op de stroomvoorziening 
en koelingsbronnen, en die duur 
en moeilijk is om te beheren. Veel 
datacenters kampen hierdoor met 
gebrek aan ruimte en energie. Om 
ruimte vrij te maken en te kunnen 
groeien, hebben datacenters een 
grotere infrastructuur nodig.

De dichtheid van het datacenter 
vergroten
De meeste leveranciers concentreren 
zich op serverdichtheid en virtualisatie 
zonder te overwegen welke gevolgen 
dit heeft voor het datacenter als 
geheel. Cisco UCS biedt grote 
infrastructuurdichtheid - servers, 
switches, kabels en beheer - die 
minder kost per rackeenheid op het 
niveau van de oplossing en die de 
efficiënte verbetert op het niveau van 
het datacenter. 

Cisco UCS gaat voorbij de limieten 
van traditionele bladechassis 
en racks, en creëert een fysiek 
gedistribueerd, centraal beheerd 
systeem dat blade- en rackservers 
ondersteunt en schaalbaarheid en 
prestaties biedt. Een unified fabric 
die wordt ondersteund door één 
gedistribueerde virtuele switch 
verbindt alle serverbronnen met elkaar. 
Servers en virtuele machines worden 

gelijkwaardig en consistent met elkaar 
verbonden zodat meerdere switching-
lagen niet meer nodig zijn. Deze sterk 
vereenvoudigde architectuur biedt meer 
rekenkracht in minder ruimte terwijl IT 
kan kiezen uit een scala aan servers om 
grote rekenkracht en schaalbaarheid 
te leveren. De werklast kan worden 
afgestemd op de vereisten van 

Verlaging van 90% van het 
ruimte- en energieverbruik en 
een besparing van USD 600.000

De afdeling University Information 
Systems (UIS) van de University 
of Colorado moest verdere 
bezuinigingen doorvoeren op een al 
krap budget en voerde een evaluatie 
uit van de bestaande infrastructuur. 
Keith Lard, directeur enterprise cloud 
services bij UIS zegt: "We hadden 
ons datacenter horizontaal geschaald 
en we hadden de limiet bereikt 
voor de voeding en koeling van ons 
bestaande datacenter." 

UIS implementeerde een aantal Cisco 
UCS B-Series bladeservers, Cisco 
Nexus® 1000V Series switches en 
Cisco Nexus 1010 Virtual Services 
Appliances voor optimale prestaties 
en capaciteit en dichte virtualisatie. 
Uiteindelijk wist UIS 300 servers in 
24 racks te consolideren in 10 Cisco 
UCS-servers in 2 racks, waarbij de 
vereiste ruimte van het datacenter 
werd teruggebracht van 465 tot 
19 vierkante meter, en het aantal 
voedings- en netwerkkabels met 
1000 werd verlaagd.

Door de fysieke capaciteit van 
het datacenter met 96 procent te 
verminderen en zo het stroomverbruik 
met 90 procent te verlagen, 
bespaart het UIS-team ongeveer 
USD 600.000 per jaar.

http://www.cisco.com/en/US/solutions/
collateral/ns340/ns517/ns224/U_of_
Colorado_casestudy_final.pdf

http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns340/ns517/ns224/U_of_Colorado_casestudy_final.pdf
http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns340/ns517/ns224/U_of_Colorado_casestudy_final.pdf
http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns340/ns517/ns224/U_of_Colorado_casestudy_final.pdf
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toepassingen en kan worden verplaatst 
naar grotere systemen wanneer de 
vraag toeneemt. De Cisco UCS-aanpak 
biedt meer efficiëntie voor beheer en 
ruimte voor consolidatie, en integreert 
en vereenvoudigt de planning en 
implementatie van vernieuwing voor 
grotere rekencapaciteit.

Cisco UCS biedt een elegantere en 
voordeligere manier voor schaling dan 
traditionele bladeserverarchitecturen. 
Bij de toevoeging van een nieuw 
bladeserverchassis hoeft u niet 
tienduizenden euro's te besteden aan 
de implementatie van een nieuwe 
netwerkinfrastructuur. Bij elke Cisco 
UCS-schaalvergroting wordt meer 
beheersbaarheid en controle geboden 
zonder toevoeging van nieuwe lagen 
met beheertools.

De uitdagingen van silo-architecturen 
overwinnen
De architectuursilo's die het gevolg 
zijn van een ad-hocbenadering 
van capaciteitsschaling, leiden tot 
nieuwe uitdagingen. Door isolatie van 
andere delen van de infrastructuur 
ontstaan er obstakels voor het delen 
van bronnen en zijn er extra servers 
nodig om het werk over te nemen in 
geval van storing. Cisco UCS neemt 
architectuursilo's weg door on-demand 
provisioning. Hierdoor kan in principe 
elke computerbron op elk moment 
voor elke taak worden ingezet. De 
infrastructuur is 'wire-once' en de 
volledige configuratie wordt beheerd via 
de Cisco UCS Manager, zodat fysieke 
obstakels waardoor toepassingen 
vroeger geen bronnen konden delen, 
worden weggenomen.

Met de intelligente infrastructuur van 
Cisco UCS kan de hele configuratie 
worden geprogrammeerd via 
de intuïtieve GUI van Cisco UCS 
Manager en de op open standaarden 
gebaseerde XML-API. Andere 
leveranciers ondersteunen de 
automatische configuratie van 
enkele parameters, maar Cisco 
UCS Manager kent bijna 100 
serveridentiteitsparameters, zodat 
er geen handmatig werk voor het 
maken van scripts hoeft te worden 
gedaan en er geen tools of agents 
hoeven te worden gebruikt die de 

IT-omgeving nog complexer maken. 
Met Cisco UCS Manager kunnen IT-
organisaties de capaciteit op holistische 
basis voor het hele datacenter 
plannen, de infrastructuur verdelen 
over toepassingen en inzetten ter 
ondersteuning van bedrijfsprioriteiten 
en service level agreements (SLA's).

De netwerkcomplexiteit en de 
wirwar van kabels elimineren

Bij traditionele implementaties is 
voor het verbinden van servers en 
opslagsystemen met toenemende 

Schaalbaarheid van blades 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® Fabric Extender Technology-architectuur (FEX-
technologie) beperkt het aantal interfaces, kabels en switches dat nodig is om Cisco UCS 
bladeservers te ondersteunen fors. Daardoor bedragen de infrastructuurkosten per server 
gemiddeld USD 2343 bij Cisco UCS, in vergelijking met USD 3761 bij een HP-systeem; 
een besparing van 38%.* Vanaf het tweede chassis kan het toevoegen van een nieuw 
HP-chassis de infrastructuurkosten verhogen met USD 39.000 tot wel USD 45.000 hoger 
uitvallen dan bij het efficiënte Cisco UCS-ontwerp (afbeelding 1).
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*Gebaseerd op de door de fabrikant aanbevolen verkoopprijs van Cisco UCS en HP-verkoopprijs zoals op 2 november 2011

Afbeelding 1. Vergelijking van infrastructuurkosten van Cisco UCS en HP (in USD)
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gebruikerstoepassingen en -services 
een grote netwerkinfrastructuur nodig. 
De sterk toegenomen connectiviteit 
vraagt grote aantallen kabels en 
dat leidt tot grote uitdagingen op 
het gebied van beheer. Beheerders 
hebben moeilijkheden bij het vinden 
van poorten voor nieuwe servers, 
het in kaart brengen en zoneren van 
connectiviteit en het opzoeken van 
bronnen van storingen. Daarbij vereist 
deze enorme hoeveelheid kabels een 
groot aantal switchpoorten en switches, 
die weer energie verbruiken en de 
complexiteit van het beheer vergroten.

Een vereenvoudigde 
netwerkarchitectuur
Cisco UCS pakt de groeiende noodzaak 
voor beter ontwerp en meer controle 
aan door een grotere netwerkdichtheid 
met minder kabels en complexiteit te 
bieden. De unified fabric van Cisco 
integreert Cisco UCS-servers in één 
netwerk met hoge bandbreedte en lage 
latentie dat alle systeem-I/O ondersteunt. 
Deze fabric verspreidt IP-, opslag- en 
beheerverkeer via redundante 10 
Gigabit Ethernet- en Fibre Channel over 
Ethernet-netwerken (FCoE). Hierdoor 
wordt de architectuur vereenvoudigd 
en het aantal I/O-interfaces, kabels en 
switchpoorten voor de access layer 
die traditionele platforms vereisen, 
verminderd. Door deze samenvoeging 
kan de netwerkcomplexiteit tot drie 
keer worden verminderd. De 'wire-
once'-netwerkinfrastructuur vergroot de 
flexibiliteit en versnelt de implementatie 
met 'zero-touch'-configuratie.

Al het I/O-verkeer komt samen op 
één specifiek en redundant punt, 
waar het efficiënt en consistent wordt 
beheerd. Dit vergroot de veiligheid, 
vereenvoudigt het beheer en beperkt 
het aantal fouten. Door deze aanpak 
is switching in bladeservers en 
hypervisors niet meer nodig en worden 
drie netwerklagen samengevoegd tot 
één. Dit leidt tot lagere aanschaf- en 

gebruikskosten. Met de mogelijkheid 
om fysieke en virtuele servers 
onderling te verbinden als functionele 
equivalenten, biedt de architectuur een 
uitstekende zichtbaarheid en controle 
waarmee virtuele netwerken kunnen 
worden beheerd met dezelfde mate van 
controle als fysieke netwerken.

Serververnieuwingen 
vereenvoudigen en versnellen
De ad-hocbenadering voor uitbreiding 
in veel datacenters maakt het moeilijk 
om de omgeving te vernieuwen en te 
consolideren. Omslachtige processen 
als gevolg van een complexe fysieke 
en virtuele infrastructuur hinderen IT 
bij het installeren en configureren van 
nieuwe systemen en het rehosten 
van virtuele servers en toepassingen. 
Beheerders moeten vervelende en 
tijdrovende taken uitvoeren waarbij 
vaak fouten worden gemaakt of die 
leiden tot inconsistente configuraties 
of inconsistente toepassing van 
het bedrijfs- en beveiligingsbeleid. 
Deze vertragingen en inconsistenties 
beïnvloeden het opnieuw inzetten van 
toepassingen en services, en beletten 
dat IT zich bezighoudt met actuele 
bedrijfsbehoeften en -prioriteiten.

Geautomatiseerde configuratie voor 
snelle implementatie
Cisco UCS vereenvoudigt en versnelt 
serververnieuwingswerkzaamheden 
dankzij geautomatiseerde configuratie. 
De intelligente infrastructuur kan 
de serveridentiteit, persoonlijkheid 
en I/O-connectiviteit afleiden uit de 
hardware en deze kenmerken kunnen 
wanneer nodig worden toegepast. 
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. Daardoor kunnen 
serverconfiguraties snel worden 

gekopieerd. Een nieuwe server kan zich 
voor de software precies gedragen als de 
oude server, zodat de serververnieuwing 
eenvoudig een kwestie is van het 
toepassen van een Cisco-serviceprofiel 
en opnieuw opstarten om het nieuwe 
systeem te starten.

Serviceprofielen ondersteunen pre-
staging
Cisco-serviceprofielsjablonen 
ondersteunen configuratie op 
beleidsbasis voor server-, netwerk- en 
opslagbronnen en kunnen worden 
gebruikt om deze bronnen op logische 
wijze te preconfigureren, nog voordat 
ze worden geïmplementeerd in het 
datacenter. Door serviceprofielen 
vooraf op te zetten, kunnen beheerders 
IP-adressen en world-wide names 
(WWN's) pre-stagen en toewijzingen 
koppelen aan componenten. Daarnaast 
kunnen Cisco UCS bladeserversleuven 
worden ingesteld om de bladeservers 
automatisch te configureren wanneer 
ze worden geplaatst met netwerk- en 
opslaginstellingen die overeenkomen 
met de beleidsregels die zijn ingesteld 
door de beheerders van het datacenter. 
De configuratie kan indien nodig ook 
worden uitgevoerd als handmatig 
proces, met volledige controle van 
serveridentiteitsparameters en integratie 
met netwerk- en opslagbronnen.

Virtualisatie effectiever maken
Naarmate datacenters de limieten van 
hun fysieke capaciteit bereiken, kunnen 
virtualisatiestrategieën om werklasten 
te consolideren over minder bronnen 
een belangrijk hulpmiddel zijn. Maar de 
virtualisatie-initiatieven die door veel 
datacenters zijn genomen, hebben 
geleid tot nieuwe uitdagingen. Het 
gebruik van chassisnetwerken met 
bladeservers en softwareswitches op 
hypervisors leidt tot een complexe set 
van switchinglagen die het moeilijk 
maken het netwerk te beheren en te 
beveiligen en om fouten op te sporen. 
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Serververspreiding gaat onverminderd 
door met fysieke servers die aan de 
omgeving worden toegevoegd om 
een groot aantal virtuele machines te 
ondersteunen, waardoor een steeds 
groter wordend aantal toepassingen 
en services ontstaat. Met de vele 
uiteenlopende technologieën die 
worden gebruikt, worden fysieke en 
virtuele systemen geïmplementeerd, 
verbonden en beheerd op vele 
verschillende manieren. Dat leidt tot 
verdere complicatie van het beheer 
van de infrastructuur. 

Meer virtualisatie voor minder kosten
Met Cisco UCS kunnen IT-
organisaties voldoen aan steeds groter 
wordende geheugenvereisten voor 
gastbesturingssystemen op minder 
fysieke servers. Het ontwerp van het 
systeem met hoge dichtheid en hoge 
prestaties, inclusief Cisco Extended 
Memory Technology, verhoogt de 
consolidatieverhouding voor servers 
met twee sleuven. Hierbij wordt 

bespaard op de kapitaalkosten, 
operationele kosten, ruimtekosten 
en kosten voor licenties die anders 
gepaard zouden gaan met het 
uitvoeren van virtualisatiesoftware 
op grotere servers met vier sleuven. 
Met ondersteuning voor tot 1 terabyte 
(TB) aan high-speed geheugen in 
een server met twee sleuven kunnen 
organisaties toepassingen hosten met 
goedkopere servers, zonder dat dit ten 
koste gaat van de prestaties. Hierdoor 
kunnen IT-organisaties meer virtuele 
machines op elke server plaatsen, 
waardoor de verspreiding van fysieke 
servers wordt beperkt en waardoor 
beheersilo's worden afgebroken.

Meer zichtbaarheid en controle
IT-organisaties moeten hun fysieke 
infrastructuur vereenvoudigen om 
silo's af te breken en het datacenter 
effectiever te maken. Ze moeten hun 
virtuele infrastructuur verbeteren zodat 
het beheer even eenvoudig is als het 
schalen. Traditionele gevirtualiseerde 

omgevingen vereisten softwareswitches 
die zich bevinden in de hypervisor. Het 
plaatsen van een nieuwe switch kan 
leiden tot een verlies van zichtbaarheid 
tussen de fysieke netwerkinterface 
en de virtuele machines. Het resultaat 
is een netwerk van virtuele machines 
met onzichtbare aansluitpunten. Als 
verbindingen niet te zien zijn, dan 
kunnen ze niet worden beheerd of 
beveiligd.

Cisco UCS gebruikt netwerktechnologie 
die is geoptimaliseerd voor virtualisatie 
en die het beheer van netwerken van 
virtuele machines equivalent maakt 
aan het beheer van fysieke netwerken. 
Architectuur met FEX-technologie 
van Cisco breidt de zichtbaarheid van 
het netwerk en toegang tot opslag uit 
tot afzonderlijke virtuele machines, 
zonder tussenkomst van hypervisors. 
Deze verbindingen eindigen in de 
tussenverbindingen in de fabric als 
virtuele poorten die op dezelfde wijze 
worden beheerd als fysieke poorten. 

Gedistribueerd virtueel bladechassis

+ =+

Servers Fabric Interconnects Fabric Extenders

Cisco UCS 
Manager 

(geïntegreerd)

Afbeelding 2. Cisco UCS combineert blade- en rackservers, netwerken en opslagbronnen in een gedistribueerd, virtueel bladechassis met 
één redundant punt voor connectiviteit en beheer
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De virtuele machines worden voorzien 
van virtuele netwerkinterfacekaarten 
(vNIC's) en hun netwerkprofielen 
blijven constant en aanwezig, ook 
als de virtuele machines van een 
fysieke server naar een andere 
wordt verplaatst. Dat verbetert de 
mobiliteit en veiligheid. Werklasten 
kunnen tussen fysieke apparaten 
worden verplaatst, waardoor de 
prestatie wordt geoptimaliseerd en 
beveiligingsprotocollen en -regels 
worden nageleefd. Hierbij is geen 
tussenkomst van het netwerkteam 
vereist om de quality of service (QoS) 
en de beveiliging voor elke gemigreerde 
virtuele machine te resetten.

Het Cisco UCS-ontwerp leidt tot een 
gedistribueerde virtuele bladechassis 
waarin prestatie en beheer van fysieke 
netwerken wordt gecombineerd met de 
schaalbaarheid van virtuele netwerken. 
Beheerders kunnen vertrouwde 
beheermodellen gebruiken op virtuele 
machines en profiteren van ingebouwde 
automatisering en informatie om 
uitstekende zichtbaarheid in en controle 
over virtuele omgevingen te krijgen. 
Bandbreedte kan bijvoorbeeld flexibel 
en dynamisch worden beheerd met een 
QoS-beleid om te helpen bandbreedtes 
te garanderen voor werklasten 
met prioriteit die draaien in virtuele 
machines en er tegelijk voor te zorgen 
dat bandbreedte op een efficiënte 
manier wordt gebruikt en niet wordt 
verspild (afbeelding 2).

Meer capaciteit en minder 
complexiteit
Infrastructuurbeheer voor datacenters is 
een ingewikkelde uitdaging geworden. 
De verspreiding van beheerpunten 
en fysieke apparaten waarmee ze 
zijn verbonden, heeft geleid tot een 
nieuw soort wildgroei die moet worden 
tegengehouden. Beheerders moeten 
vaak verschillende elementmanagers 
gebruiken voor interactie met tientallen 
managementpunten die zich bevinden 
in verschillende servers, bladechassis, 
racks en netwerk- en opslagbronnen. 
De meeste leveranciers proberen deze 
beheeruitdaging aan te gaan door 
meer lagen van managementtools 
in te brengen, die via een lukrake 
architectuur met elkaar zijn verbonden.

Minder complex en eenvoudiger in 
beheer
De geïntegreerde infrastructuur en 
de ontworpen architectuur van Cisco 
UCS biedt de schaalbaarheid die 
nodig is om capaciteitsplanning en 
vernieuwingswerkzaamheden uit te 
voeren zonder de complexiteit van 
traditionele systemen. De grote afname 
van het aantal fysieke componenten leidt 
tot een systeem dat effectief gebruik 
maakt van beperkte ruimte, energie en 
koeling doordat minder infrastructuur 
wordt geïmplementeerd om hetzelfde - 
of zelfs meer - werk te doen. 

De unified fabric van het systeem 
leidt tot minder NIC's, host bus 
adapters (HBA's), kabels en upstream-

switchpoorten, en neemt de noodzaak 
voor een parallel end-to-end 
glasvezelnetwerk weg. Traditionele 
bladeserverchassis worden vervangen 
door een voordelige, energiezuinige 
fabric extender die geen beheer 
vereist, waardoor het hele systeem 
kan geschaald over meerdere 
bladechassis en rackservers zonder 
dat er beheerpunten moeten worden 
toegevoegd. Alle hardware- en 
softwarecomponenten worden beheerd 
met de geïntegreerde Cisco UCS 
Manager om efficiëntie te verbeteren 
met naadloze schaling.

Conclusie
Met de implementatie van Cisco 
UCS-systemen kunnen datacenters 
profiteren van een vereenvoudigde 
infrastructuur. Door een rack dat 
veel ruimte in beslag neemt of 
een complexe netwerkintensieve 
blade-omgeving te consolideren 
in Cisco UCS, kunnen IT-
organisaties ruimte besparen en 
complexiteit terugbrengen in het hele 
datacenter. Serververnieuwings- en 
consolidatiewerkzaamheden worden 
eenvoudige, schaalbare en herhaalbare 
handelingen waardoor investeringen in 
het datacenter worden geoptimaliseerd.

Meer informatie
Ga voor meer informatie over Cisco 
UCS naar http://www.cisco.com/go/ucs 
of neem contact op met uw plaatselijke 
accountvertegenwoordiger.

http://www.cisco.com/go/ucs

