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Cisco Validated Designs

De handleiding 
At-a-Glance:

Cisco Validated Designs (CVD's) leveren de fundering voor 
systeemontwerp op basis van veel voorkomende use cases of huidige 
systeemprioriteiten voor engineering. Ze omvatten allerlei technologie, 
functies en toepassingen waarmee wordt ingespeeld op de vereisten van 
gebruikers. Cisco-engineers hebben elk CVD uitgebreid getest en 
gedocumenteerd om te komen tot snellere, betrouwbaardere en 
voorspelbaardere implementatie.

Deze samengevatte ontwerphandleiding bevat een overzicht van de 
Ontwerphandleiding Cisco® Campus Wireless LAN-technologie, de 
belangrijkste technologie, de use cases die de technologie biedt en 
aanvullende en gerelateerde resources.

Campus Wireless LAN-technologie
Gebruikers hebben het netwerk nodig om toegang te krijgen tot het grootste 
deel van de informatie die ze nodig hebben om hun werk te doen en om hun 
spraak of video op betrouwbare wijze te verzenden. Het netwerk moet dus 
veerkrachtig, intelligent transport kunnen bieden. Met Cisco Validated Designs 
for Campus wordt draadloze connectiviteit beschreven voor een complete 
oplossing voor netwerktoegang die e�ciënt, fouttolerant transport biedt, waarin 
toepassingsverkeer wordt gedi�erentieerd en waarbij verkeer via intelligente 
prioritering van wachtrijen langs de meest e�ciënte route wordt geleid.

Zie de volgende afbeelding voor een overzicht van het draadloze 
LAN-ontwerp.

Uitbreiden van veilige 
netwerktoegang naar uw 
mobiele werknemers via een 
draadloos LAN

Bieden van gasttoegang voor 
contractanten en bezoekers 
van uw faciliteiten via een 
draadloos LAN

Beoordelen van producten, 
modellen en toepassingen 
van draadloze 
LAN-technologie
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Overzicht van het 
Campus Wireless 
LAN-ontwerp:

Cisco Wireless LAN 
Controllers (WLC's)
Cisco Lightweight Access Points 

Het Campus Wireless 
LAN-technologieontwerp 
levert alomtegenwoordige 
data- en spraakconnectiviteit 
voor werknemers en 
draadloze internettoegang 
voor gasten, ongeacht hun 
locatie binnen de organisatie. 
Het Campus Wireless 
LAN-ontwerp is gebaseerd 
op twee belangrijke 
componenten:
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Use cases draadloos LAN

© 2014 Cisco en/of zijn dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden. Dit document is Cisco vertrouwelijk. Alleen bestemd voor gebruik door channelpartners. 
Niet voor openbare verspreiding.

Cisco Lightweight 
Access Points
Cisco Lightweight Access 
Points verbinden in combinatie 
met een Cisco Wireless LAN 
Controller (WLC) draadloze 
apparaten met het LAN en 
ondersteunen tegelijkertijd 
dataforwarding- en 
airmonitoring-functies. De 
Campus Wireless 
LAN-technologie is gebaseerd 
op draadloze Cisco 802.11ac 
access points, die robuuste 
draadloze dekking bieden met 
tot negen maal de doorvoer van 
802.11a/b/g-netwerken.

Hoge beschikbaarheid   
Naarmate mobiliteit steeds belangrijker wordt in alle aspecten van ons 
persoonlijke en professionele leven, wordt beschikbaarheid steeds 
meer een topprioriteit. De Campus Wireless LAN-technologie 
ondersteunt hoge beschikbaarheid door middel van veerkrachtige 
controllers binnen een gemeenschappelijke mobiliteitsgroep. Met 
behulp van het kostene�ectieve licentiemodel met hoge 
beschikbaarheid en Single Sign-On (HA SSO), kunnen draadloze 
Cisco-implementaties de beschikbaarheid van het draadloze netwerk 
verbeteren met hersteltijden van minder dan een seconde tijdens een 
onderbreking van de Wireless LAN-controller.

Multicast-ondersteuning   
Naarmate er meer smartphones, tablets en pc's aan draadloze 
netwerken worden toegevoegd, neemt ook het aantal video- en 
spraaktoepassingen in ons dagelijkse leven toe. In alle draadloze 
ontwerpmodellen is de multicast-ondersteuning waaraan gebruikers in 
een bekabeld netwerk gewend zijn, draadloos beschikbaar. Cisco 
ondersteunt multicast-transmissie voor de on-site controller door 
middel van de multicast-multicast modus, waarin een multicast 
IP-adres wordt gebruikt om multicast-streams e�ciënter door te geven 
aan access points.

Band Select   
Veel van de tegenwoordig beschikbare draadloze apparaten zijn 
dual-band en kunnen werken via de 2.4 GHz of de 5 GHz band. Met 
Band Select wordt de sonde-reactie op de 2.4 GHz sonde met enkele 
honderden milliseconden vertraagd, zodat het access point voor elk 
apparaat de juiste band kan bepalen.

ClientLink   
Draadloze ClientLink-netwerktechnologie van Cisco gebruikt 
bundelvorming om de signaal-ruisverhouding te verbeteren voor alle 
draadloze clients en is niet beperkt tot clients die de 
802.11n-standaard ondersteunen. ClientLink maakt betere doorvoer 
van access point naar client mogelijk doordat hertransmissies worden 
gereduceerd en hogere gegevenssnelheden mogelijk worden gemaakt.

Draadloos voor gasten   
Het bestaande, bekabelde Campus LAN gebruiken voor gasttoegang is 
een handige, kostene�ectieve manier om bezoekers en contractanten 
internettoegang te bieden.

Hz

Cisco Wireless 
LAN-controllers

De Campus Wireless 
LAN-technologie is een 
controllergebaseerd ontwerp, 
dat netwerkbeheer met 
behulp van Cisco Wireless 
LAN-controllers (WLC's) 
vereenvoudigt om de 
con�guratie en de controle 
van draadloze access points 
te centraliseren.



Het Campus Wireless LAN-technologieontwerp biedt overal gegevens- 
en spraakconnectiviteit voor werknemers en draadloze internettoegang 
voor gasten. Draadloze gebruikers krijgen, ongeacht hun locatie binnen 
de organisatie—grote campussen of externe locaties—dezelfde ervaring 
wanneer ze verbinding maken met spraak-, video- en 
gegevensservices. 

De voordelen van het Campus Wireless LAN-technologieontwerp zijn 
onder andere:

•  Productiviteitswinst als gevolg van veilige, locatieonafhankelijke 
  netwerktoegang – meetbare productiviteitsverbeteringen en 
  communicatie. 
•  Grotere netwerk�exibiliteit – moeilijk te bekabelen locaties 
  worden draadloos verbonden, zonder kostbare 
  constructiewerkzaamheden.
•  Kostene�ectieve implementatie – adoptie van gevirtualiseerde 
  technologie binnen de gehele draadloze architectuur.
•  Gemakkelijk te beheren en te bedienen – vanuit één venster 
  gecentraliseerde controle over een gedistribueerde, draadloze 
  omgeving.
•  Plug-and-play implementatie – automatische provisioning 
  wanneer een access point wordt verbonden met het 
  ondersteunende bekabelde netwerk.
•  Veerkrachtig, fouttolerant ontwerp – betrouwbare draadloze 
  connectiviteit in bedrijfskritische omgevingen, inclusief beheer 
  van het volledige RF-spectrum.
•  Ondersteuning voor draadloze gebruikers – 
  BYOD-ontwerpmodellen (Bring Your Own Device).

•   E�ciënte transmissie van multicast-verkeer – ondersteuning van 
   veel toepassingen voor groepscommunicatie, zoals video en 
   push-to-talk.
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Use cases voor draadloze LAN's

Maak contact

Lees het hele verhaal
Download hier de volledige 
samenvatting van de Cisco 
Validated Design-handleiding, 
met gedetailleerde informatie 
over LAN-ontwerp en cases 
voor de Cisco Campus 
Wireless 
LAN-ontwerphandleiding:

Volledige samenvatting 
weergeven

Hier vindt u meer informatie 
over alle CVD's die in de 
ontwerpsamenvatting worden 
genoemd:

Meer informatie

http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/solutions/CVD/Apr2014/CampusDesignSummary-APR14.pdf
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise/design-zone-campus/index.html

