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Arquitectura Inovadora que Integra Computação, Redes e Virtualização numa Única Plataforma; 

Novos Serviços e Parcerias Focadas na Próxima Geração de Data Centers 
 

Cisco aposta em novos segmentos de mercado 
 
 

A Cisco apresentou uma nova e evolutiva arquitectura para data centers, serviços inovadores e um 
ecossistema aberto de parceiros de excelência, no sentido de ajudar clientes a desenvolverem data 
centers de nova geração que libertam todo o poder da virtualização.  
 
Este novo passo vai permitir à Cisco a aposta em novos mercados de virtualização através do Unified 
Computing System – uma arquitectura que interliga os silos no data center numa arquitectura 
unificada utilizando tecnologias padrão da indústria.   
 
O Cisco Unified Computing System é a chave para a abordagem da Cisco que une recursos de 
computação, rede, armazenamento e virtualização, num único sistema.  Em paralelo, as empresas, tais 
como operadores de telecomunicações, vão poder reduzir custos de consumo de energia, reduzir 
custos e complexidade das infra-estruturas de TI, ajudar na extensão dos investimentos em activos e 
na melhoria da agilidade futura para o negócio. 
 
O anúncio de hoje alarga o portofólio da Cisco para data center e é um passo crítico na estratégia 
Cisco Data Center 3.0 da empresa.  Para ajudar os clientes na transição célere para a arquitectura 
Unified Computing, a Cisco está a construir e a desenvolver um conjunto de novos serviços de forma 
a garantir a migração de uma forma gradual e faseada. A Cisco solicitou ainda a colaboração de 
líderes na indústria da Unified Computing System e arquitectura. 
 

Cisco Unified Computing System 
Tendo como base tecnologias standard da indústria, o Unified Computing System é um novo modelo 
computacional com recursos de gestão integrada que combina o “wire once” Unified Fabric com uma 
plataforma de computação que optimiza virtualização, reduz os custos gerais do data center e 
providencia o aprovisionamento dinâmico de recursos no sentido de aumentar a agilidade do negócio. 
 

• Rápido ROI e menos TCO:  Reduz até 20% do CAPEX e 30% do OPEX; 
• Melhor produtividade da TI e mais agilidade para o negócio:  aprovisionamento 

aplicacional em minutos ao invés de dias.  Move o enfoque da manutenção para a inovação na 
TI; 

• Maior escalabilidade sem complexidade acrescida:  Gerido como um único sistema, 
mesmo tendo apenas 1 ou 320 servidores com milhares de máquinas virtualizadas; 

• Melhor eficiência energética:  Reduz significativamente os custos de “power/cooling”. 



 
 

O Cisco Unified Computing System e serviços associados estarão disponíveis para clientes a partir 
do segundo trimestre de 2009. 
Segundo Gert Funke, Data Center Product Sales Specialist da Cisco em Portugal, “estamos a 
revolucionar a forma como, até a data de hoje, as diferentes disciplinas presentes num data center 
interagiam e relacionavam-se entre si.  Com este lançamento, desvenda-se uma nova arquitectura, 
concebida no sentido de simplificar e automatizar ambientes virtualizados, que baseia-se em novos 
paradigmas organizacionais e inovação tecnológica.  A visão diferenciada da Cisco para o data center, 
abre hoje um novo segmento no mercado – Unified Computing.” 

 
 

Sobre a Cisco 
A Cisco é a companhia líder mundial em redes para Internet. As soluções de rede da Cisco baseadas 

no protocolo da Internet (IP) são a base da maioria das redes empresariais, educacionais e da 

administração pública, assim como de operadores fixos, móveis e cabo. A Cisco disponibiliza a mais 

vasta linha de soluções para o transporte de dados, voz e vídeo em todo o mundo. A Cisco é o poder 

da rede. Aqui e agora! 

Para mais informações consultar http://www.cisco.com ou www.cisco.pt
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