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Cisco HPE Huawei

Innovaties

1400+ apps herkennen 
en ondersteunen

Maak onderscheid tussen 
niet-versleutelde en 
versleutelde apps om 
de juiste afhandeling van 
bedrijfskritisch verkeer 
te garanderen.

Access switches van 
Cisco kunnen verkeers-en 
toepassingsstromen 
inspecteren voor de handhaving 
van netwerktoegangsbeleid 
en als bescherming tegen 
aanvallen via Cisco IOS Flexible 
NetFlow, DNS-AS, NBAR 
en Cisco DNA Center.

2300 apps
HPE-switchingplatforms 
zijn beperkt tot algemene 
verkeersclassificaties 
en beleidshandhaving 
via ACL. Dynamische 
segmentering van HPE 
vereist een gecentraliseerde 
dataplane-architectuur met 
Tunneled Node. Dit kan de 
systeemprestaties aanzienlijk 
verminderen en zorgen voor 
hogere CapEx.

1900 apps
Huawei biedt beperkte 
SLA-bewaking met iPCA. 
Huawei NetStream is nog 
altijd beperkt tot bepaalde 
platforms, en draait in veel 
gevallen met samples. 
Volledige NetStream vormt 
een zware belasting voor de 
switchprestaties.

Gebruikers volgen op 
locatie via BLE of Wi-Fi

Krijg een realistischen 
gedetailleerd overzicht van 
klantlocaties, ongeacht 
of u via BLE of Wi-Fi volgt.

Cisco DNA Spaces 
ondersteunt het volgen van 
BLE- en Wi-Fi-apparaten met 
een nauwkeurigheid 
tot 1 à 2 meter.

Afzonderlijke platforms 
voor het volgen van BLE 
(Meridian) en Wi-Fi (ALE)
HPE biedt beperkte 
ondersteuning met Bluetooth 
in de access points, maar geen 
exacte tracering op locatie via 
Wi-Fi. In tegenstelling tot Cisco 
ondersteunt HPE geen virtuele 
BLE-beacons of precieze 
locatie gebaseerd op de Wi-Fi 
Angle of Arrival (AoA).

Huawei ondersteunt geen 
virtuele BLE-beacons. Huawei 
Wi-Fi-locatie gebaseerd op 
Angle of Arrival (AoA) is een 
onbewezen oplossing. 

Contact zoeken met 
klanten op locatie

Neem relevante zakelijke 
beslissingen en bied 
tegelijkertijd een meer 
gepersonaliseerde 
ervaring.

De Cisco DNA Spaces-
oplossing biedt inzicht in de 
manier waarop gebruikers 
met de omgeving omgaan, 
zodat bedrijven betere 
beslissingen kunnen nemen. 

(met alleen BLE)
HPE biedt tracering 
op locatie via BLE in de 
access points, tags en 
Meridian-toepassingen 
voor bewegwijzering en 
klantbetrokkenheid.

Nee

https://www.cisco.com/c/en/us/products/ios-nx-os-software/flexible-netflow/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/ios-nx-os-software/flexible-netflow/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/qos_nbar/configuration/xe-16/qos-nbar-xe-16-book/nbar-dns-as.pdf
https://www.cisco.com/c/en/us/products/ios-nx-os-software/network-based-application-recognition-nbar/index.html
https://www.cisco.com/c/nl_nl/products/cloud-systems-management/dna-center/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/dna-spaces/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/dna-spaces/index.html
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Innovaties

Controleren op type 
endpoint

Bewaak en classificeer 
gedrag van apparaten 
en data die cruciaal 
zijn om problemen te 
identificeren.

Cisco kan analyses gebruiken 
om gedrag te bewaken met 
Stealthwatch en NetFlow, 
en kan verkeer aan de 
edge of binnen het netwerk 
classificeren met Cisco 
SD-Access.

Beperkt
Zeer beperkte functionaliteit 
waarbij Aruba Tunneled Node 
als beperkte oplossing wordt 
aangeboden.

Beperkt
iPCA wordt als 
optie aangeboden, 
maar biedt beperkte 
platformondersteuning 
en zichtbaarheid.

Nieuwe mogelijkheden 
ondersteunen zonder 
grote upgrades

Voorkom grote upgrades 
door bestaande access 
points, controllers en 
switches te benutten 
zonder dat dit ten koste 
gaat van de prestaties.

Cisco biedt ondersteuning 
voor nieuwe innovaties via 
de integratie van aangepaste 
ASIC’s, UADP en modulariteit 
van access points.

Beperkt
Geen ondersteuning 
voor modulaire AP’s. 
Switchingplatforms gebruiken 
een aangepaste ASIC met 
beperkte uitbreidbaarheid.

Momenteel geen 
ondersteuning voor modulaire 
access points die op locatie 
gebaseerde analyses en 
beacons/BLE ondersteunen. 
Alleen de AP4050DN biedt 
enige modulariteit voor use 
cases met IoT.

Flexibiliteit

Ervaring verbeteren voor 
Apple-gebruikers

Verbeter de 
gebruikerservaring 
voor bedrijfsrelevante 
toepassingen op alle 
Apple-apparaten.

Cisco en Apple hebben 
samengewerkt om een 
betere gebruikerservaring te 
bieden voor gebruikers van 
Apple-apparaten wanneer 
deze verbonden zijn met een 
Cisco-netwerk.

Beperkt
Functionaliteit kan alleen 
worden ondersteund via 
handmatige QoS-prioritering 
en Wi-Fi-normen. 

Beperkt
Functionaliteit kan alleen 
worden ondersteund via 
handmatige QoS-prioritering.

Gebruikerservaring 
garanderen tijdens 
piekuren

Optimaliseer automatisch 
een draadloos netwerk 
tijdens onverwachte 
piekuren zonder nieuwe 
access points toe te 
voegen.

Flexible Radio Assignment 
zal uw netwerk automatisch 
optimaliseren en de 
gebruikerservaring 
verbeteren tijdens 
onverwachte tijden van hoge 
dichtheid.

Beperkt
Ja

Beperkt
Handmatig
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https://www.cisco.com/c/nl_nl/products/security/stealthwatch/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/ios-nx-os-software/ios-netflow/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/software-defined-access/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/software-defined-access/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/aironet-3800-series-access-points/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/aironet-3800-series-access-points/index.html
http://e.huawei.com/us/products/enterprise-networking/wlan/indoor-access-points/ap4050dn-e
https://www.cisco.com/c/m/en_us/solutions/global-partners/apple.html
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/802-11ac-solution/at-a-glance-c45-737165.pdf
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Flexibiliteit

Consistente 
toepassingsprestaties in 
het gehele netwerk

Help de spraak-en 
video-ervaringen binnen 
een netwerk automatisch 
te garanderen, zonder 
tussenkomst van IT.

Met best practices biedt de 
EasyQoS-toepassing een 
vereenvoudigde manier om 
end-to-end QoS te leveren.

Beperkt Beperkt

Functies detecteren 
en instellen op nieuwe 
apparaten

Wanneer IP-telefoons, 
camera’s, access points 
of andere apparaten 
verbinding maken, worden 
configuraties zoals QoS, 
VLAN en beveiliging 
automatisch toegepast.

Via Cisco Auto Smartports 
worden apparaten dynamisch 
gedetecteerd en poorten 
geconfigureerd op basis van 
het type apparaat dat op de 
poort wordt gedetecteerd.

Beperkt
HPE kan eigenschappen 
detecteren en instellen op een 
AP dat verbinding maakt met 
een HPE-switch, maar kan 
andere typen apparaten niet 
detecteren.

Alleen voor access points en 
switches van Huawei

Veerkracht in voeding 
voor IoT en andere 
apparaten

Zorg voor een always-on 
omgeving voor IoT en 
andere apparaten die 
gevoed worden via PoE, 
zelfs wanneer de switch 
opnieuw opstart.

Cisco biedt Persistent PoE, 
Fast PoE en Universal PoE, en 
levert tegelijkertijd redundantie 
op meerdere niveaus via 
hoge beschikbaarheid met 
StackWise.

Zeer beperkt
HPE biedt basisondersteuning 
voor PoE/PoE+ (30 W) en 
1:1 voedingsredundantie via 
dubbele voedingen die in 
een beperkt aantal switches 
worden ondersteund.

Beperkt
Huawei ondersteunt PoE 
en PoE+ PoH (95 W) op 
platforms met twee switches. 
Voedingsredundantie is 
1:1 PoH (voeding over 
HDMI) (95 W) op een enkel 
S5700-platform. Huawei’s 
implementatie van Perpetual 
PoE en Fast PoE van is niet zo 
snel en volwassen als die van 
Cisco.

Consistente 
automatisering op WAN, 
WLAN en bekabelde 
netwerken 

Implementeer via één 
venster een nieuwe 
vestiging online of rol een 
nieuw toepassingsbeleid 
uit, allemaal binnen enkele 
minuten.

Gebruik Cisco DNA 
Center voor de centrale 
provisioning van WAN-
padselectie met SD-WAN 
en beveiliging, encryptie en 
toepassingszichtbaarheid en 
controle via TrustSec.

Beperkt
HPE Aruba gebruikt AirWave 
voor geautomatiseerde 
implementatie van switches 
en AP’s. WAN-apparaten 
kunnen niet in AirWave 
worden beheerd.

Beperkt
Huawei vereist twee 
dashboards, eSight en 
Agile Controller, voor 
het implementeren 
geautomatiseerde 
campussen en heeft 
daarnaast te maken 
met veelvuldige 
CLI-onderbrekingen.
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https://video.cisco.com/detail/videos/enterprise-networks/video/4774660139001/apic-em-easy-qos-demo?autoStart=true
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/auto_smartports/configuration/guide/iosaspcg/concepts.html
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst3850/software/release/3_7_0_ex/network_powered_lighting_guide/b_370ex_network_powered_lighting_3850.pdf
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/upoe/index.html
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/switches/catalyst-3850-series-switches/q-and-a-c67-738577.pdf
https://www.cisco.com/c/nl_nl/products/cloud-systems-management/dna-center/index.html
https://www.cisco.com/c/nl_nl/products/cloud-systems-management/dna-center/index.html
https://www.cisco.com/c/nl_nl/solutions/enterprise-networks/sd-wan/index.html
https://www.cisco.com/c/nl_nl/solutions/enterprise-networks/trustsec/index.html
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Beveiliging

Bedreigingsdetectie

Verwijder bedreigingen 
snel binnen het gehele 
netwerk (bekabeld en 
draadloos) vanaf één plek.

Verwijder bedreigingen 
binnen het netwerk met 
Cisco’s security oplossingen. 
Producten omvatten SD-
Access, TrustSec, Identity 
Services Engine en Rapid 
Threat Containment.

Beperkt
Vereist meerdere producten 
zoals ClearPass, Introspect, 
AirWave

Beperkt
Vereist meerdere producten 
zoals Agile Controller, eSight, 
CIS.

Actief lerende security

Voorkom nieuwe 
bedreigingen van het 
netwerk voordat u wordt 
gehackt.

Cisco Talos-feeds verbeteren 
de netwerkbeveiliging en 
helpen bij de bescherming 
tegen bekende en opkomende 
bedreigingen.

Via de acquisitie van Niara en 
integratie in ClearPass kan 
HPE machine learning voor 
security problemen bieden.

Nee

Intent-based networking 
voor beschikbaarheid, 
flexibiliteit en 
segmentering van beleid

Intent-based 
networking verbetert 
de beschikbaarheid 
en flexibiliteit van 
het netwerk. Het 
stroomlijnt end-to-end 
levenscyclusbeheer 
van netwerken via 
geautomatiseerde 
ontwerpen, plementatie 
en de inzet van 
geavanceerde netwerk-
assurance. Download het 
Gartner-rapport.

Centraliseer en automatiseer 
netwerkontwerp, beleid 
en provisioning van alle 
bekabelde en draadloze 
netwerken met Cisco DNA 
Center.

Nee Nee

© 2019 Cisco en/of zijn dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden.

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/software-defined-access/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/software-defined-access/index.html
https://www.cisco.com/c/nl_nl/solutions/enterprise-networks/trustsec/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/identity-services-engine/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/identity-services-engine/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/rapid-threat-containment/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/rapid-threat-containment/index.html
https://engage2demand.cisco.com/LP=6173?oid=anren000815
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Samenwerking tussen Apple en Cisco

Optimalisatie op 
besturingssysteemniveau 
voor een verbeterde 
roaming van 
iOS-apparaten

Prioritering op 
besturingssysteemniveau 
voor bedrijfskritische 
toepassingen voor iOS- 
en macOS-apparaten

iOS-apparaatweergave 
van netwerkprestaties 
om probleemoplossing te 
verbeteren

Services voor draadloos en mobiliteit

Breedte

Cisco biedt een diverse 
en uitgebreide portfolio 
services met end-to-end 
deskundige begeleiding 
voor Wi-Fi 6 (802.11ax), 
inclusief WLAN-beoordeling, 
WLAN-oplossingsontwerp, 
WLAN Advise and Implement, 
RF-locatieonderzoek en 
-ontwerp, en Business Critical 
Services voor WLAN.

HPE heeft een brede 
portfolio advies- en 
implementatieservices voor 
WLAN geschikt voor Wi-Fi 6, 
inclusief voorspellend 
WLAN-locatieonderzoek met 
High-Level Design Service, 
AirWave-implementatie 
en integratieservice, 
en HPE FlexNetwork-
geschiktheidsassessment.

Beperkt
Huawei biedt een aantal 
WLAN-services die lijken op 
die van Cisco, zoals WLAN-
planning en -ontwerp en 
een ontwerpbenadering 
gebaseerd op een 
zesdimensionaal model met 
de onderdelen capaciteit, 
bandbreedte, implementatie, 
kanaal, dekking en 
optimalisatie.

© 2019 Cisco en/of zijn dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden.



Concurrentieoverzicht
Cisco – openbaar

© 2019 Cisco en/of zijn dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden. Cisco en het Cisco-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Cisco en/of zijn dochterondernemingen 
in de VS en andere landen. Ga voor een overzicht van de handelsmerken van Cisco naar: https://www.cisco.com/go/trademarks. Hier genoemde handelsmerken van derden zijn eigendom van hun 
respectieve eigenaren. Het gebruik van het woord partner impliceert geen partnerrelatie tussen Cisco en enig ander bedrijf. (1110R)  C92-740758-01 04/19

Cisco HPE Huawei

Services voor draadloos en mobiliteit

Niveau van 
netwerkexpertise voor 
eenvoudige adoptie en 
implementatie RF-locatieonderzoek en 

Design Advisory Service 
beoordelen, ontwerpen en 
bouwen een solide WLAN 
RF-infrastructuur als basis 
voor het draadloze netwerk. 
Cisco-experts voeren tests 
uit op de locatie(s) van 
de klant voor het meten 
van de RF-propagatie, 
dekking, interferentie en 
signaalkwaliteit, om te 
verifiëren dat de WLAN-
infrastructuur kan worden 
aangepast aan dynamische 
omgevingsveranderingen.

Beperkt
Voorspellend WLAN-
locatieonderzoek met 
High-Level Design Service 
wordt extern uitgevoerd 
en benoemt gebieden 
die WLAN-ondersteuning 
nodig hebben. Dit gebeurt 
door middel van AI om het 
aantal en de plaatsing van 
access points te voorspellen. 
GeautomatiseerdeRF-
optimalisatie wordt voltooid 
via AirMatch-software, 
zonder mogelijkheid voor 
testen op locatie door 
experts op het gebied van 
draadloze technologie. 

Beperkt
Huawei biedt een aantal 
selfservice oplossingen op 
afstand, zoals de WLAN 
Planning Quick Start Guide 
met een WLAN Planner-
emulatietool. Deze tool 
simuleert daadwerkelijke 
gebouwen en visualiseert 
belemmeringen voor de 
netwerkdekking met een 
optionele RF-simulatietool. 
Huawei biedt geen 
RF-beoordeling op locatie 
of testen door experts op 
het gebied van draadloze 
technologie.

Beveiliging

WLAN Advise and Implement 
gebruikt adaptieve draadloze 
inbraakpreventie om 
te helpen het netwerk 
te beschermen tegen 
bedreigingen door middel 
van speciaal ontworpen 
oplossingen die de RF-
dekking en-prestaties 
optimaliseren. Advanced 
Malware Protection (AMP) 
is het enige systeem voor 
geavanceerde bescherming 
tegen malware dat 
endpoints beschermt 
voor, tijdens en na een 
aanval met ononderbroken 
gegevensverzameling en 
geavanceerde analyses.

HPE gebruikt Aruba Instant 
Wi-Fi met een ingebouwde 
draadloze oplossing 
voor inbraakpreventie 
en spectrumanalyser 
ter ondersteuning van 
RFProtect-software die 
denial-of-service en man-
in-the-middle aanvallen 
voorkomt, voor het 
beperken van de risico’s van 
beveiligingsbedreigingen via 
de ether.

Beperkt
Huawei gebruikt 
een draadloos 
inbraakpreventiesysteem 
en het Next-Generation 
Detection Intrusion 
Prevention-systeem, en 
tevens Wi-Fi Protected 
Access-opties, maar 
biedt beperkte analyses 
van security bedreigingen 
en minder geavanceerde 
bescherming tegen malware.

https://www.cisco.com/go/trademarks

