
Vind de juiste balans:
Doe-het-zelf of kant-en-klare oplossing?

Implementeer apps tot 6x sneller met ACI en bespaar 
tot 47% op de kosten t.o.v. andere SDN-oplossingen.1

Begin met de toonaangevende switch voor 
programmeerbaarheid, automatisering en SDN

Doe-het-zelf- 
automatisering

Cisco ACI

 ∙ Nexus 9000 waarop NX-OS wordt 
uitgevoerd

 ∙ Open API’s voor integratie

 ∙ Identificeer uw tool naar keuze van 
een externe partij: Ansible (Red Hat), 
Puppet, Chef, enz.

Wanneer u de kennis 
en tijd hebt, schrijft u 

uw eigen scripts.

Het wordt voor 
u gedaan.

 ∙ Vereenvoudigd beheer: één 
geïntegreerd fysiek en virtueel netwerk

 ∙ End-to-end netwerkautomatisering

 ∙ Consequent toepassingsbeleid in uw 
hele multicloud

Klanten hebben veel voordelen van Cisco ACI

 ∙ Cisco IT-services: tijd voor netwerkprovisioning met 58% teruggebracht

 ∙ Du Telecom: binnen een uur een netwerk met 150 knooppunten geïmplementeerd

 ∙ Integra: tijd van medewerkers om gehoste services te provisioneren teruggebracht met 90%

 ∙ Symantec: lengte van levenscyclus voor toepassingsontwikkeling met 87% verminderd

 ∙ Ameritas: CapEx tussen 30 tot 40% verminderd

 ∙ Open een gratis, uitgebreide on-demand 
bibliotheek van meer dan 500 sessies op 
SDN van Cisco Live!

 ∙ Bekijk populaire onderwerpen in SDN

Hoe dan ook biedt Cisco superieure oplossingen.
De keuze is aan u.

Cisco Nexus 9000 Series-switches: open en programmeerbaar, werkt zowel in 
de Cisco NX-OS- als de Cisco ACI-modus.

Bekijk onze video voor meer informatie 
cisco.com/go/somelinkTBD

1 Bron: ZK Research, Understanding the Total Cost of Acquisition of Cisco ACI vs. VMware NSX for vSphere Environments.
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