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Benefícios de Implantar Comunicações Unificadas em uma 
Rede Integrada Cisco

Descripción general 

A migração em massa para a telefonia IP criou uma onda inicial de valor tanto para as grandes empresas 
como para as pequenas. Consolidando suas redes de voz, vídeo e dados em uma única rede IP, as 
organizações reduziram os custos de comunicação, utilizando capacidades da rede que antes eram mal 
aproveitadas, e prepararam a base para as comunicações unificadas. 

A implantação das comunicações unificadas em toda a empresa também trouxe uma segunda onda de valor 
ao melhorar as comunicações e a colaboração. Esses fatores estão contribuindo para que as organizações 
encurtem os ciclos de decisão, acelerem os negócios e aumentem a produtividade ao tornar mais ágil o 
acesso seguro a informações e possibilitar que todos colaborem de todos os lugares. As comunicações 
unificadas também fornecem um sistema de comunicação capaz de comportar o crescimento e as mudanças 
sem exigir uma preparação prévia.

Mais de 70% das empresas Fortune 500 já adotaram as Comunicações Unificadas da Cisco® para criar uma 
vantagem competitiva. Na verdade, muitos dos mais de 50.000 clientes de comunicações unificadas da Cisco 
agora estão aproveitando uma terceira onda de valor ao incorporar os recursos das comunicações unificadas 
nos seus processos corporativos para simplificar esses processos e, em alguns casos, até mesmo, mudar a 
forma como atuam.

As organizações perceberão que todos esses benefícios só podem ser totalmente aproveitados se as 
Comunicações Unificadas da Cisco forem implantadas em uma Rede Integrada da Cisco. Quando as 
comunicações unificadas fazem parte de um sistema abrangente que inclui uma infra-estrutura integrada 
completa, as organizações podem fornecer com sucesso um conjunto consistente de serviços de 
comunicações unificadas, não apenas para as matrizes do campus, mas para todos os pontos da rede. 

O espaço de trabalho unificado

Unificando Aplicativos de Colaboração e Comunicação IP
As Comunicações Unificadas da Cisco criam um espaço de trabalho unificado integrando produtos e 
aplicativos de colaboração e comunicação IP em um único sistema unificado. Sem comunicações unificadas, 
os diversos aplicativos de voz, vídeo, dados e mobilidade não podem ser aproveitados em todo o seu potencial 
e passam a ser bem menos eficazes do que poderiam. O resultado é complexidade, ineficiência, sobrecarga 
de informações e comunicações mal orientadas. Todos esses problemas acabam por atrasar as decisões, 
deixam os processos mais lentos e diminuem a produtividade em toda a empresa.

As Comunicações Unificadas da Cisco ajudam as empresas a lidar com a complexidade das comunicações. 
Elas também atendem às necessidades crescentes de funcionários cada vez mais móveis, que agora 
conduzem os negócios tanto de suas mesas e de salas de conferência como de aeroportos, depósitos e 
veículos. As Comunicações Unificadas da Cisco acabam com os obstáculos à comunicação:
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• Unificando os aplicativos de voz, vídeo, dados e mobilidade nas redes fixas e móveis: com um controle 
de chamadas avançado, mensagens unificadas e software de cliente unificado, os funcionários podem 
levar seu espaço de trabalho (e todos os seus recursos avançados) para qualquer lugar.

• Possibilitando comunicações mais eficazes: com o sistema de mensagens unificadas e a presença, as 
pessoas podem verificar a disponibilidade dos colegas, saber como e onde eles querem ser contatados 
e clicar-para-comunicar-se em tempo real.

• Fornecendo uma colaboração rich-media: quando as soluções de conferência de voz, vídeo e web 
usam o poder da rede integrada, as pessoas podem colaborar instantaneamente. Elas também podem 
facilmente escalar sessões adicionando vídeo a uma conversa de áudio ou acrescentando a 
conferência pela web ou o quadro branco a uma conversa por áudio ou vídeo.

• Permitindo a criação de aplicativos corporativos: com as plataformas de criação de serviços Cisco, os 
clientes e os parceiros podem desenvolver aplicativos inovadores que aproveitem diversas mídias e 
aplicativos da Web, tornando possível incorporar recursos de comunicações unificadas nos sistemas do 
processo corporativo adotado.

O Poder de uma Rede Integrada 

Um sistema completo
A Cisco oferece um sistema de comunicações completo que utiliza o alcance generalizado de uma rede 
integrada para que o local de trabalho seja unificado. A base de uma rede segura inclui roteadores e switches 
líderes de mercado que apresentam três tipos diferentes de inteligência. 

• Por dispositivo: Como a Cisco integra a inteligência em toda a rede — mesmo nos pontos terminais  — 
uma Rede Integrada da Cisco “sabe” que dispositivo está sendo usado, onde ele está sendo usado e 
que aplicativos de comunicações unificadas ele tem autorização para usar. 

• Por aplicativo: Uma Rede Integrada da Cisco participa ativamente com aplicativos fornecendo 
automaticamente os direitos, as prioridades e as políticas organizacionais de cada aplicativo. 

• Por rede: Os aplicativos de Comunicações Unificadas da Cisco buscam os serviços de rede que exigem 
que eles ajudem a garantir que os aplicativos recebam a qualidade de serviço (QoS) apropriada.

Quando a rede e os aplicativos interagem dessa forma, os administradores de TI e os usuários finais 
aproveitam muitos benefícios. Como as tecnologias não estão amarradas umas as outras, os administradores 
podem usar os recursos em várias plataformas diferentes, proporcionando a flexibilidade de implantar, operar 
e consolidar novos serviços de comunicação rapidamente e a custos eficazes. Você pode adicionar recursos 
como vídeo e voz sem fio através de atualizações de software e hardware adicional para ampliar a 
infra-estrutura existente. Como resultado, você tem acesso a novos aplicativos corporativos mais rapidamente, 
aumentando a sua produtividade e melhorando os processos corporativos.

Menor custo total de propriedade
Além desses recursos avançados, ao implementar uma Rede Integrada da Cisco (em oposição a uma rede 
construída com sistemas de vários fornecedores) a sua empresa também pode ter um menor custo total de 
propriedade (TCO):

• Os custos da rede por funcionário são, em média, praticamente 50% menores: De acordo com um 
relatório da IDC (Excelência Operacional em Rede: Líderes do Setor Apontam o Caminho, IDC, abril de 
2007), as empresas que consolidam roteadores, switch, segurança, conexão sem fio e fornecedores de 
voz têm, em média, um custo 45,6% menor por funcionário do que aquelas com seis ou mais 
fornecedores.



• Cada ponto terminal tem um menor custo total de propriedade: De acordo com um estudo de 
consumidor conduzido pela Sage Research (Aplicativos de Comunicações Unificadas: Usos e 
benefícios, Sage Research, 2006; 
http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns340/ns394/ns165/net_implementation_ 
white_paper0900aecd8040970b.pdf), as organizações que usam um único fornecedor principal de rede 
têm em média um custo de propriedade 26% menor por ponto terminal do que as que usam vários 
fornecedores.

• O custo de propriedade geral da rede é consideravelmente menor: A Sage Research também concluiu 
que as organizações que usam um único fornecedor têm um custo de propriedade de rede 43% inferior 
em relação aos que usam vários fornecedores. Essas economias são derivadas em todas as áreas, 
incluindo implementação e manutenção de rede, aprimoramentos no desempenho da rede e benefícios 
para TI e usuários finais.

A Cisco oferece projetos validados e as melhores práticas do setor que são necessários para a rede fornecer 
esses benefícios em implantação, gerenciabilidade operacional e consolidação. Essas recomendações 
baseiam-se no tipo de local ou no seu lugar na rede corporativa.

Recomendações para escritório principal ou campus

Normalmente, os principais usuários de aplicativos críticos ou rich media são os funcionários no campus ou no 
escritório central. A infra-estrutura do campus é construída em torno de uma rede de comutação LAN de alta 
velocidade. Uma Rede Integrada da Cisco fornece os seguintes benefícios de comunicações unificadas no 
ambiente do campus.

Implantações mais rápidas e com menor custo-benefício

Em empresas maiores, aproximadamente 25% do pessoal costumam ser transferidos anualmente. O Yankee 
Group estima que isso custe às empresas aproximadamente US$150 por mudança, acréscimo ou alteração. É 
possível minimizar consideravelmente essa enorme despesa com os produtos de Comunicações Unificadas da 
Cisco e as soluções de comutação Cisco Catalyst® em uma Rede Integrada da Cisco:

• Quando um telefone IP unificado da Cisco é conectado a um conector na parede, o switch Cisco 
Catalyst detecta automaticamente o telefone e extrai as informações de dispositivos através do 
intercâmbio entre os protocolos Link Layer Discovery Protocol-Media Endpoint Devices (LLDP MED) ou 
Cisco Discovery Protocol.

• Em seguida, usando o recurso Cisco Embedded Event Manager (EEM) no switch Cisco Catalyst, você 
pode automaticamente configurar a porta de switch para voz. O Cisco EEM é uma tecnologia de 
automação poderosa e flexível. Ele reduz os custos de implantação permitindo que os administradores 
definam as políticas que controlam as ações que um switch deverá realizar dinamicamente quando 
ocorrem efeitos específicos.

• Para os administradores que usam o Cisco Network Assistant, a Cisco oferece um método alternativo 
para configurar switches para voz. Quando um Telefone IP Unificado da Cisco é conectado, o recurso 
Smartports Advisor no switch Cisco Catalyst pode automaticamente enviar um prompt de caixa de 
diálogo para a interface de gerenciamento do Cisco Network Assistant. O administrador pode aplicar as 
macros de voz apropriadas dos Smartports Advisor à porta do switch para uma configuração mais fácil.

• Se precisar se mover para um novo local, basta desconectar seu telefone e conectá-lo a uma tomada 
na parede no seu novo escritório. Remover a configuração de voz na porta de comutação anterior ajuda 
a fortalecer a segurança. Você pode remover dinamicamente a configuração quando o telefone for 
desconectado.
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Outros fornecedores que formam parceria com fornecedores de infra-estrutura ou oferecem apenas 
componentes de voz não proporcionam esse tipo de integração. Como resultado, a cada vez que um telefone 
IP é movido ou adicionado à rede, o pessoal da TI precisa reconfigurar manualmente as portas do switch, 
aumentando consideravelmente os custos administrativos e de suporte, especialmente em empresas maiores 
com dezenas de milhares de telefones IP.
 
Comunicações ininterruptas pela LAN
As redes de voz baseadas em IP devem fornecer o mesmo serviço continuamente disponível que era 
fornecido pelas redes de voz TDM (multiplexação de divisão por tempo) convencionais. A alta disponibilidade 
começa com um projeto de rede hierárquico (Figura 1) que permite a separação entre as camadas de núcleo, 
distribuição e acesso e também dos domínios com falha dentro dessas camadas.

Figura 1. Topologia de rede recomendada para rede de campus altamente disponível

A Cisco recomenda as seguintes diretrizes para construir camadas de acesso, distribuição e núcleo no 
campus.

• Manter topologias triangulares para pares de roteamento da Camada 3, especialmente entre os 
switches de núcleo e distribuição: essa topologia permite que o switch possa pegar dois caminhos 
iguais para chegar a um único destino. Esses dois caminhos residirão simultaneamente em uma tabela 
de roteamento. Se ocorrer um erro em uma conexão, o tráfego fluirá pelo outro caminho sem 
necessidade de um novo cálculo de rota. 

• Resumir as rotas da distribuição até o núcleo: esse processo evita que switches do núcleo tenham que 
responder a anúncios de roteamento provenientes das camadas de acesso e distribuição.

• Implantar switches com inovações de alta disponibilidade: os switches Cisco Catalyst 6500, Catalyst 
4500 e Catalyst 3750-E lideram a indústria no atendimento a requisitos de disponibilidade com 
tecnologia avançada que contém, detecta e resolve falhas com mais rapidez e efeito mínimo sobre o 
tráfego de voz. Recursos como o Stateful Switchover (SSO) preservam as informações de estado crítico 
em mecanismos supervisores duais para assegurar que o tráfego das comunicações unificadas seja 
continuamente comutado se um dos principais motores de supervisionamento falhar. A modularidade 
do software Cisco IOS® permite atualizar os módulos de um único software sem ter que desligar o 
serviço, aumentando o tempo de atividade, mesmo para upgrades planejados. Esse recurso localiza o 
efeito das falhas do processo de software com uma arquitetura de memória protegida. Mesmo que 
ocorra uma falha no processo, o tráfego de voz e vídeo pode continuar. 

Para as melhores práticas projetarem uma rede de múltiplas camadas, consulte o Guia de Projeto de Rede de 
Campus para Alta Disponibilidade em: 
http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns656/networking_solutions_design_guidances_list.html. 
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Camada de acesso
-Conecta dispositivos de ponto terminal
-Atribui VLANs de voz e dados
-Implementa segurança, QoS e protocolos de 
  recuperação

Camada de distribuição
-Fornece um gateway para dispositivos da Camada 2
-Evita que os problemas da rede na camada de acesso 
  atinjam o núcleo.
- Ajuda a garantir rápida convergência e 
  compartilhamento de carga de caminho redundante.

Camada de núcleo
-Transporta os pacotes o mais rápido possível
- Usa maior velocidade como 10 Gigabit Ethernet
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Qualidade de Serviço
As Comunicações Unificadas exigem novos pontos terminais de IP que fornecem rich media para 
componentes do campus. Para garantir o QoS, todas as formas de tráfego — voz, vídeo e dados — são 
atribuídas à classe de serviço apropriada (CoS). A CoS e a fila de prioridade são controladas por switches 
Cisco Catalyst. 

• Manter a qualidade de voz no switch: o valor de CoS para o tráfego de voz das comunicações 
unificadas é controlado pelo switch Cisco Catalyst. O switch indica para o telefone IP Unificado da Cisco 
que ID de VLAN de voz ele deverá usar e depois aplica automaticamente o valor de CoS apropriado. O 
switch também pode indicar o CoS para o tráfego proveniente de dispositivos conectados ao telefone 
usando o recurso Extended Trust. Um valor de CoS de cinco indica alta prioridade e é geralmente 
reservado para voz. A sinalização de chamadas recebe um valor de 3, e o tráfego de melhor esforço 
recebe um valor de 0. Portanto, se um PC falso tentar elevar o valor de CoS para 5, o telefone IP 
unificado da Cisco retorna o valor de CoS dos pacotes recebidos desse PC para o valor de CoS 
indicado pelo switch. 

•  Monitorar o tráfego para garantir o QoS: normalmente o tráfego de voz é atribuído à fila de maior 
prioridade. Você pode definir um script EEM em um switch Cisco Catalyst 6500 para detectar quedas de 
pacote excessivas e alertar automaticamente o administrador da rede. Recursos adicionais de 
monitoração e solução de problemas no tráfego de voz são fornecidos através do módulo de análise de 
rede (NAM), um blade de análise de tráfego de dados, voz e vídeo. Por exemplo, se o tom de discagem 
ou a latência de configuração de chamadas excederem limites específicos, o NAM detecta essas 
anomalias, analisa os tempos de resposta do Cisco Unified Communications Manager e envia um alerta 
para um operador de rede. Para o tráfego do H.323, Media Gateway Control Protocol (MGCP), Skinny 
Client Control Protocol (SCCP) e Session Initiation Protocol (SIP), o NAM monitora chamadas ativas 
entre quem liga e quem atende uma chamada e identifica a degradação da qualidade da chamada 
reportando a perda de pacotes e as estatísticas de jitter. O NAM também executa a monitoração de 
QoS de DiffServ (Serviços Diferenciados) e fornece informações de uso de tráfego para cada ponto de 
código DiffServ, ajudando a validar suposições de planejamento de QoS e detectar tráfego 
não-autorizado ou marcado incorretamente que possa afetar de forma adversa o QoS de voz.

Gerenciabilidade operacional
A maioria das pesquisas de rede mostra que os custos operacionais são superiores ao custo de compra inicial 
do equipamento. A Cisco está melhorando constantemente as formas de implantar e gerenciar comunicações 
unificadas em uma infra-estrutura completa da Cisco. As tecnologias a seguir ajudam nossos clientes a 
otimizar e operar de forma eficiente esta rede integrada:

• Macros Smartports: Baseadas nas práticas recomendadas da Cisco, as macros Smartports podem ser 
aplicadas a qualquer switch Cisco Catalyst para tornar a configuração da porta bem mais simples e 
precisa. Com uma macro Cisco Smartports personalizada ou padrão, o administrador não precisa mais 
que se registrar em cada porta do switch e configurar todos os parâmetros para VLANs de voz, 
segurança de porta, espionagem Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) e Spanning Tree 
PortFast. Em vez disso, o administrador automaticamente carrega as macros de Smartports, que 
incluem todas as configurações adequadas. As macros Smartports não funcionam em ambientes de 
rede de terceiros e vários fornecedores. Como você pode imaginar, a perda desta poderosa ferramenta 
de economia de tempo e custo é realmente cumulativa caso haja mudanças, acréscimos e 
modificações que gerem custos significativos a cada ano. As Cisco Smartports tornam essas mudanças 
de configuração bem mais fáceis, fornecendo um excelente retorno para o investimento. 

• Macros de AutoQoS: A Cisco desenvolveu macros AutoQoS em resposta à demanda dos clientes por 
uma forma mais rápida de implantar configurações de QoS, que são tradicionalmente empregadas 
manualmente em centenas ou milhares de portas de switches e roteadores. Esse poderoso recurso do 
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software Cisco IOS realiza automaticamente uma grande variedade de tarefas, incluindo classificar 
aplicativos, gerenciar políticas, configurar QoS, monitorar e reportar para testar a eficácia do QoS e 
aplicar a consistência em nível de serviço. Após o Cisco AutoQoS avaliar um ambiente de rede e 
determinar a sua política, ele configura a porta em um switch de acesso para priorizar o tráfego de voz, 
com apenas um comando. E ainda oferece a flexibilidade para ajustar e adaptar as configurações de 
QoS aos requisitos específicos do cliente. Ele também monitora automaticamente as configurações de 
QoS e disponibiliza essas informações em relatórios, com notificação de eventos anormais. 

• Contratos de nível de serviço IP Cisco IOS (SLAs): Essa ferramenta monitora ativamente a saúde da 
rede subjacente gerando e depois analisando o tráfego entre os vários locais da rede ou entre os vários 
caminhos da rede. Ela usa as informações de marcação de hora para calcular medidas de desempenho 
como jitter, latência, rede e tempos de resposta de servidor, perda de pacote e pontuações de 
qualidade de voz em média de opinião (MOS). Os administradores podem programar uma operação de 
SLAs de IP do Cisco IOS em qualquer momento ou continuamente através de qualquer intervalo de 
tempo. Os SLAs de IP do Cisco IOS são configurados para monitorar tráfego por classe através do 
mesmo link configurando os bits de ponto de código do DiffServ (DSCP). Os administradores podem 
especificar características de medida, incluindo tamanho de pacote, espaçamento de pacote, tipo de 
protocolo, marcação DSCP e outros parâmetros. Eles podem usar estatísticas de medição fornecidas 
pelas operações de SLAs de IP do Cisco IOS para solucionar problemas, analisar problemas e projetar 
topologias de rede (Figura 2).

• Responder a SLAs IP do Cisco IOS: Esse componente é incorporado no dispositivo de roteamento da 
Cisco no destino. Ele processa estatísticas de medição e envia informações de marcação de hora sobre 
o atraso do processamento do roteador de destino para o roteador Cisco da fonte. A Cisco recomenda 
que o atraso de ida e volta seja inferior a 150 ms e o jitter seja menor do que 30 ms para uma 
transmissão bem-sucedida do tráfego de voz. As medidas unidirecionais também são possíveis.

Figura 2. Como isso Funciona — as Operações SLAs de IP do Cisco IOS

SNMP
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Comunicações seguras
O número crescente de aplicativos e dispositivos disponíveis na rede introduz muitos novos pontos de 
vulnerabilidade. Conseqüentemente, você não pode mais implantar segurança como uma combinação de 
soluções de “produtos pontuais”. Em vez disso, a segurança da rede precisa ser difundida, protegendo tudo 
desde pontos terminais como telefones IP e PCs a software e dispositivos na própria infra-estrutura da rede. 

Ao contrário de alguns fornecedores, que focam apenas na proteção dos componentes de voz ou na própria 
estrutura, a Cisco assume uma abordagem de nível de sistema que integra segurança em toda a rede. Essa 
integração inclui recursos e capacidade na rede de transporte, pontos terminais, infra-estrutura de 
processamento de chamadas e aplicativos. Quando implementa aplicativos de Comunicações Unificadas da 
Cisco em uma Rede Integrada Cisco, você não precisa implantar dispositivos de segurança separados. A 
Cisco integra componentes de segurança críticos na rede. A Cisco é o único fornecedor que oferece esse 
controle de segurança profunda, fornecendo os seguintes componentes de segurança: 

• Conectividade segura: A Cisco oferece muitas opções que ajudam a garantir comunicações seguras. 
Por exemplo, a segmentação da VLAN mantém o tráfego de voz em segmentos de rede virtual 
separados. A V3PN (Voice and Video Enabled VPN) fornece conectividade remota segura. As WLANs 
são protegidas por WPA (acesso protegido para Wi-Fi) e WPA2. O gerenciamento de chamadas e os 
pontos terminais proporcionam forte criptografia de mídia de voz usando o Secure Real-Time Transport 
Protocol (SRTP), e o Transport Layer Security (TLS) fornece proteção para o tráfego de sinalização. Na 
camada da aplicação, a Cisco usa o HTTPS para permitir gestão remota protegida de aplicativos de 
comunicações IP. E o sistema Cisco Unity® é o primeiro sistema de mensagem de voz a oferecer 
sistema de mensagens criptografadas.

• Confiança e identidade: Para identificar contextualmente os usuários e estabelecer a confiança, muitos 
mecanismos de autenticação baseados em padrão precisam trabalhar juntos. A Cisco oferece suporte 
para serviços de autenticação, autorização e contabilização (AAA) tradicionais na infra-estrutura, assim 
como recursos mais avançados em qualquer lugar com ferramentas como EAP (Extensible 
Authentication Protocol) e certificados digitais. As LANs wireless (WLANs) podem permitir que os 
telefones IP conectem-se de forma transparente a portas onde a autenticação do usuário com 802.1x é 
obrigatória. Implantando a estrutura do Cisco Network Admission Control (NAC), os clientes podem 
restringir pontos terminais com e sem fio que possam ser vulneráveis ou infectados por worms, vírus ou 
spyware. Todas essas ameaças são interrompidas antes que consigam entrar na rede e potencialmente 
interromper os serviços de voz. 

• Defesa contra as ameaças: A Cisco usa várias técnicas para fornecer proteção contra ameaças 
agressivas. Firewalls integrados e independentes e sistemas de detecção de invasão protegem a 
infra-estrutura, a voz, as VLANs e as WLANs. Um sistema operacional reforçado e uma solução de 
prevenção de invasão de host chamada Cisco Security Agent protege os componentes de 
processamento de chamadas. Para proteger pontos terminais contra explorações comuns da Camada 2 
como ataques de intermediários, a Cisco emprega a proteção de inspeção dinâmica avançada ARP 
(Address Resolution Protocol) e outras ferramentas em seus switches LAN e telefones IP unificados. 
Além disso, as próprias aplicações de Comunicações Unificadas da Cisco oferecem recursos de 
segurança. Por exemplo, o Cisco Unified Communications Manager pode oferecer vários níveis de 
acesso administrativo e proteção avançada contra a fraude de tarifas. Finalmente, a infra-estrutura de 
rede integrada Cisco é projetada para suportar os ataques DoS de negação de serviço para que o 
tráfego de voz e dados continue a ser encaminhado, mesmo quando ocorrerem ataques de DoS. Os 
switches Cisco Catalyst 6500 e Catalyst 4500 fornecem proteção através de limitadores de taxas de 
CPU e de uma política de plano de controle (CoPP), que é incorporada ao hardware.
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Serviços sem fio escaláveis
As empresas hoje usam a rede sem fio para fornecer aos usuários acesso aos aplicativos corporativos e às 
ferramentas de comunicação de que eles precisam mesmo quando estão em trânsito. Acrescentando o 
recurso de voz sobre IP (VoIP) a redes sem fio, as organizações podem melhorar a colaboração e a agilidade 
de resposta e, ao mesmo tempo, obter reduções de custos. A combinação das Comunicações Unificadas da 
Cisco com a Rede sem Fio Unificada da Cisco permite que as organizações forneçam comunicações IP para 
funcionários móveis e também minimizem o custo total de propriedade. 

A Cisco integra tecnologias importantes a suas ofertas de comutação, roteamento e rede sem fio para fornecer 
excelente suporte a voz sem fio, implantação e gestão de voz sem fio simplificada, roaming de chamadas de 
voz sem fio, suporte de cliente de voz sem fio diversificado e comunicações de voz sem fio de alta qualidade. 
Essas tecnologias incluem: 

• Simplificação da implantação e do gerenciamento de voz sem fio: A Cisco integra funções de 
controlador sem fio em seus switches e roteadores para que os gerentes de rede possam escalar e 
gerenciar as redes sem fio com a mesma facilidade com que escalam e gerenciam as redes com fio 
convencionais. Por exemplo, o WiSM (Wireless Services Module) do Cisco Catalyst série 6500/7600 
oferece suporte a implantações de toque zero que não exigem pré-configuração de pontos de acesso. 
Ele também oferece suporte a políticas de QoS, grupos de mobilidade e serviços de back-end, assim 
como outras ferramentas importantes como gestão de configuração baseada em modelo, que permitem 
uma rápida aplicação de configurações de segurança sem fio em todo o sistema. 
Quando implantado junto com o Cisco Wireless Control System (WCS), o Cisco Catalyst 6500 WiSM 
oferece suporte a recursos avançados de monitoração e solução de problemas como visores de mapa 
ativo intuitivo, filtragem de alarme, correlação de eventos e ferramentas de relatório granulares. Esse 
módulo Cisco Catalyst também oferece suporte à monitoração simultânea de 10.000+ dispositivos de 
cliente sem fio diretamente de dentro da infra-estrutura da WLAN quando implantada com o Cisco 
Wireless Location Appliance. 
O Cisco Catalyst 6500 WiSM facilita a cobertura máxima do ponto de acesso — 300 pontos de acesso 
leves por módulo e agrupamentos de até 3600 pontos de acesso leves por domínio de roaming. Para 
implantações de ponto remoto, a Cisco também oferece o switch Cisco Catalyst 3750G-24WS, que 
pode gerenciar até 50 pontos de acesso leves e o Cisco Wireless LAN Controller Module (WLCM) para 
roteadores de serviços integrados, capazes de gerenciar até seis pontos de acesso leves. Os 
controladores WLAN independentes como os Controladores de LAN sem fio Cisco série 4400 e 2100 
também estão disponíveis.

• Roaming de chamada de voz sem fio: O roaming eficiente é crítico para aplicativos de voz, que não 
permitem atrasos na autenticação. O Cisco Catalyst 6500 WiSM, o Cisco Catalyst 3750G-24WS e o 
WLCM oferecem roaming rápido e seguro que facilitam o roaming de clientes de voz entre pontos de 
acesso na mesma sub-rede (roaming Camada 2) ou entre sub-redes (roaming de camada 3) sem 
interromper as chamadas de voz. 

• Integração com diversos clientes sem fio: Um número crescente de dispositivos de clientes oferece 
suporte a comunicações de voz sem fio 802.11 hoje, incluindo telefones celulares duais, assistentes 
digitais pessoais (PDAs), telefones por software em laptops e aparelhos Wi-Fi como o Telefone IP sem 
fio Unificado da Cisco 7920. O Cisco Compatible Extensions, um programa de licenciamento para 
clientes sem fio, facilita a interoperação segura desses dispositivos com a Rede sem Fio Unificada da 
Cisco. Ela também ajuda a permitir a interoperabilidade de recursos do lado do cliente como modo para 
economia de energia, QoS e roaming assistido. Os clientes sem fio que oferecem suporte a Cisco 
Compatible Extensions passam por testes extensos em um laboratório de teste de terceiros 
independentes para assegurar o suporte a recursos inovadores da Cisco, assim como 
interoperabilidade com a infra-estrutura da Cisco WLAN.
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Vídeo de alta qualidade através da conexão sem fio: Pontos de acesso sem fio de alta velocidade que 
oferecem suporte ao padrão 802.11n podem oferecer 248 Mbps de dados. Esse nível representa um aumento 
significante em relação aos 54 Mbps fornecidos por dispositivos 802.11g e otimiza o fornecimento de voz e 
vídeo. Esses novos pontos de acesso têm os maiores requisitos de potência, e os switches Cisco Catalyst 
oferecem 20 watts de Power over Ethernet (PoE) avançado por porta para oferecer suporte a pontos de 
acesso 802.11n sem exigir fiação ou tomadas de força adicionais. Além disso, os pontos de acesso sem fio da 
Cisco, os dispositivos de cliente e os dispositivos Compatible Extensions incluem suporte para WMM (Wi-Fi 
Multimedia). O WMM é um componente do padrão WLAN IEEE 802.11e que oferece suporte à identificação de 
prioridade e à colocação em fila para um tratamento integrado de comunicações de voz. Através do uso do 
controle de admissão na Camada 2, o QoS pode ser mantido sobre cargas pesadas de usuário para atender a 
necessidades de rede sem fio exigentes.

Vídeo como uma Adição Simples
Quando as Comunicações Unificadas da Cisco são utilizadas em uma Rede Integrada Cisco, adicionar vídeo à 
rede é tão fácil quanto adicionar qualquer outro aplicativo porque os aplicativos e a infra-estrutura fazem parte 
de um sistema inteligente. Essa inteligência estende-se para todos os tipos de dispositivos (por exemplo, 
laptops, PDAs, telefones móveis ou PCs remotos). Se um dispositivo for ativado por vídeo, as configurações 
exigidas são automaticamente geradas e os switches apropriados são instruídos para fornecer a VLAN e o 
QoS apropriados para possibilitar o fluxo do vídeo. Sem a inteligência distribuída por toda a rede, o vídeo não 
pode ser integrado tão facilmente, as configurações adequadas exigem mais esforços manuais, e a 
gerenciabilidade é comprometida. 

Com uma rede integrada, as organizações podem: 

• Ativar os pontos terminais por vídeo: Você pode introduzir equipamento de videoconferência tradicional 
baseado em videoconferência H.323 para a rede convergente e permitir que esses sistemas 
registrem-se automaticamente no Cisco Unified Communications Manager. Portanto, você pode 
facilmente controlá-los com o Unified Communications Manager. 

• Otimizar o dispositivo de vídeo: O Multicast IP é uma tecnologia que conserva a largura da banda e 
reduz o tráfego fornecendo simultaneamente um único fluxo de informações para vários destinatários. 
Essa tecnologia é ideal para aplicativos de vídeo, onde o mesmo grande conjunto de dados ou vídeo 
deverá ser transmitido eficientemente para vários clientes.

• Simplificar drasticamente a gestão da videoconferência: Os registros de detalhe de chamadas (CDRs) 
também são integrados e gerenciados pelo Cisco Unified Communications Manager. Os gerentes de TI 
não devem oferecer download de CDRs de dois sistemas separados. Em vez disso, todos os registros 
por telefone e vídeo estão localizados em um único lugar.

Economia de energia
As Comunicações Unificadas da Cisco em uma Rede Integrada da Cisco podem ajudá-lo a reduzir o rastro de 
carbono da sua empresa e conservar energia com uma infra-estrutura de comutação que fornece níveis 
adicionais de controle de força em cada porta do switch Cisco Catalyst. O Cisco Integrated Power 
Management (IPM) proporciona aos clientes reduções consideráveis no consumo de energia em dispositivos 
(por exemplo, os telefones IP, pontos de acesso sem fio, e câmeras de vigilância por vídeo IP) que usam o 
Cisco Discovery Protocol para negociar a potência. Embora o padrão IEEE especifique que a potência 802.3af 
deve ser fornecida em grandes aumentos de consumo de watts como 7 ou 15 watts de potência em cada 
dispositivo, independentemente da necessidade de força, o Cisco IPM permite que os administradores 
forneçam força com base no poder de que o dispositivo realmente precisa. Por exemplo, alguns dispositivos 
classe 3 precisam apenas de 10 W, em vez do valor padrão de 15,4 W indicado no padrão 802.3af. Esta 
otimização de poder, combinada com a potência escalável oferecida em switches modulares Cisco Catalyst, 
ajuda os clientes a:
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• Maximizar a densidade da porta PoE
• Minimizar o número de switches exigidos
• Expandir as economias através do uso reduzido da eletricidade, UPS de backup e sistemas de potência 

de bateria.

Equipes de Voz e Dados Fornecem uma Exibição Comum da Rede
Na maioria das empresas, as equipes separadas gerenciam o sistema de voz e a infra-estrutura de dados, 
refletindo a separação tradicional entre as redes de voz e dados. Mas com as comunicações unificadas, os 
problemas podem englobar as duas esferas, portanto é essencial que ambas as equipes possam comunicar 
detalhes específicos de problemas entre elas. O Cisco Unified Operations Manager fornece uma vista 
consolidada de toda a infra-estrutura das Comunicações Unificadas da Cisco e apresenta o status operacional 
atual de cada elemento do sistema de Comunicações Unificadas da Cisco. O Cisco Unified Operations 
Manager pode:

• Consultar os switches Cisco Catalyst para identificar o status operacional do switch assim como os 
recursos de sistema e as portas e interfaces diferentes.

• Alertar administradores em caso de falhas operacionais.
• Monitorar estoque de telefones IP e mudanças de status dos telefones IP
• Criar uma variedade de relatórios que documentam todas as mudanças, acréscimos e alterações dos 

telefones IP
• Aumentar a produtividade e permitir o isolamento de problemas com maior rapidez fornecendo 

ferramentas de diagnóstico contextual que solucionem o problema através de testes de diagnósticos, 
desempenho e detalhes de conectividade sobre diferentes elementos da infra-estrutura de 
Comunicações Unificadas da Cisco. 

O Cisco Unified Operations Manager também fornece visibilidade profunda em pacotes de voz. Essa 
visibilidade é essencial porque defeitos em qualquer componente de processamento de voz — nas conexões 
de LAN ou WAN ou na sua própria infra-estrutura — podem afetar a qualidade da voz. Quando a 
infra-estrutura de rede da Cisco e as ferramentas de gerenciamento detectam perda de pacotes de voz, jitter 
ou latência, elas podem alertar os administradores da rede e permitir que eles solucionem de forma 
centralizada o problema no tráfego de voz em tempo real em áreas específicas sem ter que ir até o local. E 
como o software de gestão da Cisco pode fornecer uma vista comum da rede para equipes de voz e dados, 
essas equipes podem comunicar as preocupações com uma precisão muito maior e identificar rapidamente e 
resolver problemas. Veja aqui como a Cisco fornece essa rápida detecção e notificação das anomalias na voz:

• Quando um administrador é alertado para um problema de voz por um switch, o administrador pode 
instruir o switch para espelhar o tráfego de voz em tempo real para que ele possa ser analisado.

• O Encapsulated Remote Switched Port Analyzer (ERSPAN) no switch Cisco Catalyst 6500 espelha o 
tráfego através do campus e através dos limites da Camada 3 para um ponto central, onde ele pode ser 
analisado.

• O NAM analisa o tráfego, eliminando a necessidade de o administrador ir até o local com uma 
ferramenta de solucionamento portátil para resolver o problema.

Recomendações para filiais
A Rede Integrada da Cisco fornece uma experiência poderosa de comunicações unificadas para funcionários 
do campus. E agora, graças à abordagem inovadora do sistema Cisco, as empresas podem estender de forma 
consistente e confiável essa experiência para as filiais. Os funcionários de escritórios de filiais são muito 
sensíveis ao desempenho e à disponibilidade de aplicativos, portanto a rede precisa de ferramentas de 
otimização de WAN poderosas e redundância incorporada caso a principal conexão para o campus seja 
desconectada.
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Fornecer qualidade de voz ótima em toda a WAN
De acordo com o The Nemertes Research Group, Inc., 90% dos funcionários agora trabalham em escritórios 
de filiais, e o número de escritórios de filiais está aumentando a uma taxa de 10% ao ano. À medida que o 
número de filiais aumenta e os novos serviços de comunicações unificadas nesses locais remotos continuam a 
evoluir, os requisitos para a infra-estrutura da WAN mudam. 

A abordagem de sistema da Cisco ajuda a garantir qualidade de voz ótima em toda a WAN de várias formas:

• Controle de Admissão de Chamadas na Rede (CAC): Os roteadores de serviços integrados da Cisco 
não apenas oferecem suporte a QoS baseado em padrões, eles também trocam informações com o 
Cisco Unified Communications Manager para permitir CAC por rede com QoS. O CAC permite que a 
rede aceite ou rejeite uma chamada baseada em considerações de políticas e largura de banda. Um 
dos principais capacitadores dessa solução é um recurso do software Cisco IOS chamado Cisco RSVP 
Agent. Ele facilita um ajuste dinâmico para alterações na rede, oferece suporte a topologias de rede 
complexas e possibilita projetos de rede com dados, voz e vídeo unificados.

• Resource Reservation Protocol (RSVP): Esse protocolo de sinalização baseado em padrões IETF 
garante e reserva largura de banda em toda a WAN para chamadas aceitas no Cisco RSVP Agent 
(Figura 3). A experiência de usuário resultante é caracterizada por QoS e confiabilidade superiores para 
chamadas em redes em malha e múltiplas camadas. O Cisco RSVP Agent tem o suporte dos 
Roteadores de Serviços Integrados Cisco 2800 e Cisco 3800.

• Fila de Baixa Latência (LLQ) nas interfaces da WAN: Essa tecnologia fornece ao tráfego de voz uma 
maior prioridade em relação a outras formas de tráfego no enlace. 

• Formação do tráfego: A formação do tráfego impede que o tráfego da WAN atinja a velocidade da linha 
em caso de inconsistência de velocidade com o hub central. Ela também é usada para permanecer 
dentro da taxa de informações comprometidas fornecidas pelo provedor de serviços. 

• Fragmentação e intercalação de enlace (LFI): Essa tecnologia é muito útil quando os links da WAN são 
inferiores a 768 kbps. A LFI leva pacotes maiores destinados para a WAN e os corta em partes 
gerenciáveis para transmissão. Ele permite que os pacotes de voz sejam intercalados dentro dessas 
partes e transmitidos pela WAN. Sem a LFI, os pacotes de voz teriam que aguardar até todo o pacote 
grande ser transmitido pela WAN antes que eles sejam permitidos no link. Esse atraso, é claro, afetaria 
a qualidade da conexão da voz.

• Otimização da WAN: Os módulos de serviço nos roteadores de serviços integrados oferecem suporte a 
uma grande variedade de tecnologias que otimiza o transporte da WAN. Por exemplo, o módulo de rede 
Cisco Wide Area Application Services (WAAS) minimiza a vibração do protocolo enquanto atravessa o 
enlace da WAN, preservando assim a largura de banda para aplicativos críticos da empresa. O módulo 
de serviços Cisco Network Capacity Expansion (NCE) pode focar na otimização da largura de banda 
através da compressão, e o módulo de serviços de Roteamento de Desempenho é uma inovação em 
roteamento da Cisco que determina os caminhos de roteamento otimizados para tipos de aplicativos 
diferentes.

Figura 3. Roteadores de Serviços Integrados da Cisco e o Cisco Unified Communications Manager ajudam a 
garantir qualidade de voz ótima em toda a WAN
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Fornecer resiliência para a comunicação entre filiais
A tecnologia Cisco StackWise® Plus em módulos de serviço Cisco Catalyst 3750-E e Cisco EtherSwitch, como 
o módulo de serviços EtherSwitch de 24 portas para roteadores série Cisco 2600/2800/3700/3800, cria uma 
arquitetura de comutação lógica unificada que fornece um alto nível de resiliência para gabinetes de fiação 
preparados para voz. A pilha de comutação se comporta como uma única unidade de comutação que é 
gerenciada por um switch master. Qualquer switch membro pode assumir o controle do switch master, caso ele 
apresente falha. Embora os tempos de troca entre os switches master e membros possam não estar no nível 
das plataformas de comutação modular com o SSO, a recuperação provou ser aceitável para clientes cujos 
requisitos de disponibilidade de voz e dados são menores.

Comunicações ininterruptas pela WAN
A maioria dos escritórios de filiais, dependendo do número de usuários, opera bem tanto com algumas portas 
Ethernet em um roteador de serviços integrados da Cisco como com um sistema completo de comutação 
empilhável Cisco Catalyst 3750-E usando a tecnologia Cisco StackWise Plus. Se a resiliência da WAN for uma 
preocupação, os administradores da rede devem começar com dois caminhos WAN diferentes no mesmo 
roteador ou com roteadores diferentes para uma redundância adicional. Nessa última configuração, recursos 
como Hot-Standby Router Protocol (HSRP) com monitoração são utilizados para que o tráfego de saída sempre 
siga pelo roteador correto. O Roteamento por Desempenho pode ajudar a evitar quedas parciais e otimizar 
rotas com base em MOS, latência, jitter, etc., porque observa o roteamento com melhor medição, em vez do 
melhor caminho de roteamento, aumentando a resiliência dos aplicativos.

Implantar comunicações unificadas na filial também exige sua própria solução de redundância.
Uma Rede Integrada da Cisco fornece essa redundância com o Cisco Unified Survivable Remote Site 
Telephony (SRST), o primeiro recurso de resiliência do setor para pontos remotos. Esse recurso inovador é 
incorporado ao software Cisco IOS, que executa em serviços integrados e roteadores de acesso de múltiplos 
serviços da Cisco. 

Em um modelo de processamento de chamadas centralizado, o roteador com Cisco Unified SRST facilita o 
failover automático. Dessa forma, as chamadas locais e as chamadas ativas dos telefones IP unificados da 
Cisco para a rede PSTN (rede de telefonia pública comutada) são mantidas mesmo que ocorra um erro na 
WAN (Figura 4). Veja como: 

• Se o enlace da WAN para um escritório remoto falhar, e a conexão para o Cisco Unified 
Communications Manager para o domínio for perdida, os telefones dessa filial são automaticamente 
redirecionados para o roteador com Cisco Unified SRST.
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• O roteador com Cisco Unified SRST automaticamente assume o controle e oferece um conjunto rico de 
funções de telefonia para ajudar a garantir a continuidade dos negócios com um efeito mínimo sob o 
sistema.

• Quando o enlace interrompido da WAN é restaurado, os telefones registram-se automaticamente com o 
Cisco Unified Communications Manager e novamente sem necessidade de intervenção manual.

E o Cisco Unified SRST faz esse registro sem componentes de hardware adicionais e nenhuma intervenção 
manual é necessária (Figura 4).

Figura 4. Redundância de Voz Integrada se ocorrer erro na WAN

Simplificação da integração de serviços
Para filiais corporativas e pequenas empresas onde a especialização em telecomunicações e TI interna é 
escassa, os serviços integrados são particularmente críticos. A Cisco é o primeiro e único fornecedor a 
oferecer uma solução totalmente integrada que atenda às necessidades exclusivas de pequenas empresas e 
escritórios de filiais corporativas. O sistema de telefonia, os PABX IP, sistemas de mensagem de voz, 
roteamento de dados, comutação, e requisitos de segurança são todos integrados em uma única plataforma 
de comunicação unificada que opera como um sistema holístico.

De acordo com o consultor do setor de Análise Atual, essa convergência de protocolos de roteamento, 
serviços de segurança e aplicativos de voz nesta plataforma “ajudam a garantir a integridade e a segurança da 
rede na filial e no escritório central a que a filial está conectada”. Na essência, o roteador de serviços 
integrados é um hub de comunicação convergente completo e seguro. Os roteadores de serviços integrados 
da Cisco estão especialmente preparados para fornecer recursos de segurança avançados com os PABX IP e 
recursos de gateway de voz. Até 240 usuários podem ser aceitos com o Cisco Unified Communications 
Manager Express, e 720 usuários com o Cisco Unified SRST. Sem essa abordagem de sistemas para as 
comunicações unificadas de pequenas empresas e filiais, os clientes seriam forçados a implantar vários 
dispositivos, integrar suas próprias soluções e gastar mais tempo na configuração e solução de problemas. Ao 
mesmo tempo, eles seriam mais vulneráveis a falhas na segurança e em problemas de QoS.

IPIP IP
IP

IP

IP

V

• Oferece resiliência para usuários de telefonia IP remotos com o Cisco Unified Communications Manager central
• Minimiza o efeito da falha do enlace da WAN na empresa
 o O roteador da Cisco autoconfigura e fornece processamento de chamadas local sem necessidade de  
 intervenção manual.
 o As chamadas telefônicas IP do Cisco Unified SRST permanencem seguras.
 o Quando a WAN está disponível, ocorre uma auto-reversão automática para o Cisco Unified  
 Communications Manager.

PSTN

WAN

Cisco 7200

Cisco Unified 
Communications Manager

Apresentação geral da solução

© 1992-2008  Cisco Systems, Inc. Todos os direitos reservados. Este é um documento de informações públicas da Cisco. 

Roteador de Serviços Integrados 
Cisco série 2800 com SRSTMatrizes

Servidor de aplicativos



Página 14 de 15

Serviços e Suporte Premiados
As empresas que implantam Comunicações Unificadas da Cisco em uma Rede Integrada da Cisco também 
aproveitam os benefícios significativos de ter a Cisco como principal fornecedora de serviços de ciclo de vida e 
suporte. A Cisco fornece serviços especializados que protegem, otimizam e expandem as plataformas de rede. 
A Cisco e nossos parceiros fornecem uma ampla variedade de serviços de ciclo de vida e oferecem suporte 
que incluem:

• Serviços abrangentes de planejamento, projeto, implantação e otimização para garantir uma migração 
tranqüila e eficiente para as comunicações unificadas

• Soluções e sistemas completos integrados e validados que são mais fáceis de ordenar, instalar, 
gerenciar, atualizar e usar

• Treinamento, certificação e especialização fornecidos pela Cisco e nossos parceiros internacionais
• Assistência técnica vinte e quatro horas e serviço e suporte abrangentes para a solução completa

A Cisco e seus parceiros possuem um histórico comprovado de elevada satisfação do cliente e liderança 
reconhecida no setor de serviços e suporte. Com uma solução de comunicações unificadas totalmente 
integradas da Cisco, em que os telefones IP, os pontos de acesso, os switches, os roteadores e outros 
componentes da rede são da Cisco, os clientes podem aproveitar os seguintes benefícios:

• Podem ter um ponto de contato para receber implantações aceleradas e resolução de problemas.
• Eles podem estar entre os primeiros a implantar novos recursos à medida que são desenvolvidos. Eles 

farão isso sabendo que a solução de comunicações unificadas e a rede integrada serão totalmente 
compatíveis.

Resumo
Os benefícios de implantar as Comunicações Unificadas da Cisco em uma Rede Integrada Cisco podem afetar 
positivamente a receita e os lucros de uma empresa, fornecendo vantagem competitiva para os clientes que 
escolhem a Cisco como parceira de comunicações unificadas.

• Quando uma empresa de alta tecnologia da lista Fortune 500 substituiu sua antiga tecnologia de voz 
TDM por VoIP em 75% dos seus locais, ela economizou mais de US$35 milhões em despesas 
operacionais com voz em um período de 30 meses. A empresa estima que suas economias com as 
comunicações unificadas decorrentes da maior produtividade por funcionário estejam entre US$220 e 
US$280 milhões. Essa grande empresa também conseguiu integrar 30 aquisições em três anos sem 
aumentar a equipe de voz da TI.

• Ao implantar comunicações unificadas em toda a empresa, um órgão do governo americano aumentou 
exponencialmente os benefícios obtidos com as comunicações unificadas. O órgão espera reduzir seus 
custos de viagem anuais em US$10 milhões e já reduziu em 50% os custos de conferência por voz 
mesmo tendo aumentado o seu uso mensal de 400.000 minutos para 2,5 milhões de minutos no 
primeiro ano.

• Um varejista japonês high end usou os recursos de comunicações unificadas incorporados no seu 
aplicativo de estoque para otimizar a experiência do usuário em um dos seus maiores centros de lucro. 
O resultado? Nos seis meses em que a empresa pilotou seu aplicativo de estoque em loja por RFID 
(identificação de freqüência de rádio), a sua receita cresceu 113% em relação ao ano anterior. Ao 
mesmo tempo, a empresa diminui o tempo do seu ciclo de venda em 20% aumentando drasticamente a 
satisfação do cliente.
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Por fim, a extensa experiência da Cisco com as comunicações unificadas e as redes IP demonstram que os 
clientes podem ter a certeza de que têm um forte aliado em seus esforços para implantar uma solução de 
comunicação unificada bem-sucedida, segura e poderosa.

Para mais informações , acesse http://www.cisco.com/go/unified ou entre em contato com o representante 
local da sua conta.

A Cisco conta com mais de 200 escritórios em todo o mundo. Endereços, números de telefone e números de fax estão listados no site na Web em www.cisco.com/go/offices.

©2007 Cisco Systems, Inc. Todos os direitos reservados. CCDE, CCENT, Cisco Eos, Cisco Lumin, Cisco Nexus , Cisco StadiumVision, o logotipo da Cisco, DCE e Welcome to the Human Network são marcas comerciais. 
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Certified Internetwork Expert, Cisco IOS, Cisco Press, Cisco Systems, Cisco Systems Capital, o logotipo da Cisco Systems, Cisco Unity, Collaboration Without Limitation, EtherFast, EtherSwitch, Event Center, Fast Step, Follow 
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