
Cisco SD-WAN 
Verbind elke gebruiker beveiligd met elke gewenste locatie of cloud, via 
elk platform – en dat alles met een consistente toepassingservaring.

Inleiding
Wanneer toepassingen worden overgezet naar de cloud, is snellere en 
betrouwbaardere connectiviteit vereist. IoT vereist nog meer prestaties 
naarmate het aantal verbonden endpoints voor consumenten toeneemt, 
de bandbreedte meer wordt belast en vertrouwelijke netwerken worden 
blootgesteld aan bedreigingen en kwetsbaarheden. Bovendien worden 
uw werknemers mobieler en verlangen optimale prestaties, waar zij ook 
naartoe gaan.

Dit alles vormt een zware beheertaak voor een bedrijf, maar kan 
vol vertrouwen worden aangepakt met behulp van Cisco SD-WAN. 
Door softwaregedefinieerde efficiëntie te combineren met de Cisco-
platforms die u vertrouwt, biedt Cisco SD-WAN ongeëvenaarde 
zichtbaarheid van het WAN, optimale connectiviteit voor eindgebruikers 
en het meest uitgebreide beveiligingsplatform om uw netwerk robuuster 
te maken. 
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Licentieverlening
Met Cisco DNA™ voor WAN hebt u de 
flexibiliteit om SD-WAN via de cloud 
of op locatie te gebruiken zonder dat u 
afzonderlijke licenties en voorwaarden 
hoeft te beheren. U kunt een 3- of 5-jarig 
abonnement afsluiten en kiezen uit de 
volgende Cisco DNA™ licentiepakketten:

•   Cisco DNA™ Essentials – basisconnectiviteit, 
SD-WAN beveiliging en 
toepassingszichtbaarheid.

•   Cisco DNA™ Advantage – flexibele 
connectiviteit, geavanceerde SD-WAN, 
geavanceerde beveiliging, assurance en 
toepassingsgestuurd beleid.

•   Cisco DNA™ Premier – geavanceerde 
SD-WAN, geavanceerde beveiliging, 
toepassingsgestuurd beleid, 
netwerkanalyses en volledige WAN-
optimalisatie. 
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Overzicht
De Cisco SD-WAN fabric 

vAnalytics 
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vManage 

API’s

Automatisering 
via derden 

vSmart-controllers 

MPLS 4G

INET vEdge-routers 

Via de vManage-console van Cisco SD-WAN kunt u snel 
een SD-WAN overlay-fabric creëren om datacenters, 
vestigingen, campussen en colocatieruimtes te verbinden 
en de snelheid, beveiliging en efficiëntie van het netwerk 
te verbeteren. Nadat sjablonen en beleidsregels zijn 
ingesteld, worden via de analyses van Cisco SD-
WAN  connectiviteits- en contextuele problemen 
geïdentificeerd. Aan de hand daarvan worden voor 
gebruikers optimale paden bepaald om hun bestemming 
te bereiken, ongeacht de connectiviteit die zij gebruiken. 

Gehost in de cloud of op kantoor verifiëren en 
provisioneren de orkestratie- en controllerplatforms Cisco 
vBond en vSmart de netwerkinfrastructuur en zorgen 
ervoor dat de apparaten die verbinding maken met uw 
SD-WAN zijn geautoriseerd. Zodra verbinding tot stand is 
gebracht, zoeken de SD-WAN platforms naar het beste 
pad voor gebruikers om bij de benodigde toepassingen 
te komen, beheren de efficiëntie van overlayrouting, 
passen in real time aan door beleidsupdates te integreren 
en verwerken sleuteluitwisselingen in Cisco’s full-mesh 
versleutelde levering.  

Cloud  Datacenter          Campus    Vestiging    Colocatie

Beheer-/
orkestratieplane 

Besturingsplane 

Dataplane 

Bovendien ondersteunt Cisco SD-WAN de algemene 
routingprotocollen die cruciaal zijn voor alle SD-WAN 
implementaties bij ondernemingen, zoals Border Gateway 
Protocol (BGP), Open Shortest Path First (OSPF), Virtual 
Router Redundancy Protocol (VRRP) en internetprotocol 
versie 6 (IPv6).

Met Cisco SD-WAN profiteert u van:

•   Transportonafhankelijkheid: u hebt de flexibiliteit om 
uw WAN te implementeren via elk gewenst type 
verbinding, zoals MPLS, het internet of 4G LTE.

•   Netwerkservices: uitgebreide netwerk- en 
beveiligingsservices. zoals WAN-optimalisatie, firewall 
en IPS kunnen on-demand worden geïmplementeerd.

•   Endpointflexibiliteit: of het nu om kleine of grote 
vestigingen, fysieke of virtuele platforms gaat, SD-
WAN kan in de gehele vestiging, op de campus, in het 
datacenter of in de cloud worden geïmplementeerd. 
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Cisco SD-WAN biedt gebruikers de mogelijkheid om niet alleen connectiviteit op het 
gehele WAN te beheren via één dashboard, maar ook om sneller, betrouwbaarder en 
efficiënter verbinding te maken met cloudplatforms. 

Via de vManage-console van Cisco SD-WAN kunt u eenvoudig de implementatie 
van virtuele particuliere gateways in IaaS- en PaaS-omgevingen automatiseren. Met 
Cisco SD-WAN OnRamp komen uw toepassingen op een beveiligde manier dichter bij 
uw gebruikers, waarbij uw IPsec-route zo nodig wordt aangepast om servicelevering 
en prestaties te garanderen. Hierbij wordt de hostinginfrastructuur gecontroleerd op 
abnormaliteiten. 
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Cisco SD-WAN OnRamp biedt u verbeterde, geautomatiseerde connectiviteit met 
IaaS- en PaaS-cloudomgevingen zonder dat u verplicht bent bestaande multitenant 
gateways te gebruiken of tijdrovende handmatige processen uit te voeren. Cisco SD-
WAN biedt directe zichtbaarheid in cloudverkeer, controle op implementaties en het 
gemak van geautomatiseerd beheer.

Bovendien kunt u met Cisco SD-WAN OnRamp de SaaS-toepassingen optimaliseren 
die u en belanghebbenden tijdens de dagelijkse activiteiten gebruiken. 
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Via het vManage-dashboard worden de underlay-prestaties gecontroleerd en 
selecteert Cisco SD-WAN OnRamp automatisch het snelste en betrouwbaarste 
pad naar SaaS-toepassingen voor uw gebruikers. Hierbij wordt realtime sturing 
toegepast, ongeacht waar de gebruikers zich bevinden. In het geval van 
Layer 3-serviceonderbrekingen waar u geen controle over hebt, zorgt  
Cisco SD-WAN OnRamp waar nodig voor doorlopende uptime voor 
belanghebbenden.

Juiste beveiliging. Juiste plek. Vereenvoudigd. 

Als toonaangevend netwerkbedrijf heeft Cisco de standaard voor routing gezet. 
Als grootste provider van cyberbeveiliging voor ondernemingen beschermt Cisco 
duizenden klanten met end-to-end bescherming. 

Door te kiezen voor Cisco SD-WAN kunt u bewezen betrouwbare platforms beheren 
en direct de juiste beveiliging implementeren op de juiste plek. En dat alles via één 
dashboard. Met slechts enkele klikken op de vManage-console van Cisco kunt u 
direct uw gehele netwerk robuuster maken en op die manier risico’s verkleinen met 
gegarandeerde zakelijke naleving, continuïteit en resultaten. 

Cisco SD-WAN kan uw Cisco-routers transformeren in geavanceerde, meerlaagse 
beveiligingsapparaten met een toepassingsbewuste firewall van enterpriseklasse,  
IPS, URL-filter en doorlopende DNS-bewaking. Hierdoor profiteren eindgebruikers –  
in het datacenter, de vestiging, de campus of op een externe locatie – van 
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bescherming tegen meerdere beveiligingsbedreigingen. Bovendien kan Cisco SD-
WAN netwerkverkeer end-to-end segmenteren en zo uw bedrijf beschermen tegen 
gegevensexfiltratie en interne bedreigingen. 

Voorspelbare toepassingservaring 

Dankzij de geavanceerde vAnalytics-engine die via de vManage-console van Cisco  
kan worden ingezet, kunt u snel belanghebbenden de zichtbaarheid bieden die nodig  
is om problemen in het WAN te isoleren. Verdere componenten van vAnalytics zijn:

•   End-to-end zichtbaarheid in toepassingen en infrastructuur binnen de gehele  
SD-WAN fabric

•   Realtime informatie voor foutcorrelatie, benchmarking bij meerdere klanten en 
toepassingsprestatiescores

•   ‘Wat als’-scenario’s voor prestatieprognoses 

•   Ondersteuning bij het plannen van toepassingsprovisioning, toename van bandbreedte 
en uitbreiding van het aantal vestigingen

•   Slimme aanbevelingen op basis van bestaande beleidsregels, sjablonen en voorkeuren

•   QoS-categorisering (Quality of Service) van toepassingen en beleidswijzigingen voor 
voorspelbare prestaties 
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•   Breid overlay uit naar 
openbare cloud 

“Cisco SD-WAN op ISR-routers 
vormt een betrouwbare basis 
om snel SD-WAN te integreren, 
beheer te vereenvoudigen 
en realtime toegang tot 
essentiële cloudgebaseerde 
bedrijfstoepassingen te verbeteren.”

Amerikaanse bank

“SD-WAN op Cisco ISR 4000-routers 
biedt een robuust, vertrouwd 
platform waarop snel beveiligings- 
en prestatievoordelen kunnen 
worden gerealiseerd via een 
eenvoudige software-upgrade.”

Rui Pereira, Altice Portugal 
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Dankzij een verbeterde engine voor gebeurteniscorrelatie kunt u met Cisco SD-WAN vAnalytics onbewerkte 
gebeurtenisgegevens met veel ruis beter ontleden aan de hand van contextuele analyses, zodat u kunt bepalen 
wanneer serviceonderbrekingen tot alarmering moeten leiden. Hierdoor neemt het aantal fout-positieven en onnodige 
escalaties aanzienlijk af en kan de IT-afdeling tijd besteden aan belangrijke zaken.
Cisco SD-WAN biedt geavanceerde analyses, bewaking en automatisering voor elke verbinding op uw netwerk, 
zowel MPLS als buiten de cloudedge. Met Cisco SD-WAN zijn gebruikers gegarandeerd van optimale snelheden 
en de beste prestaties van de toepassingen die zij nodig hebben om succesvol te zijn. Profiteer van verbeterde 
productiviteit en een verbeterde gebruikerservaring met consistente, beveiligde toegang tot zakelijke toepassingen op 
bewezen betrouwbare hardware.

SD-WAN platforms 

Of het nu om hardware of software gaat, Cisco levert innovatieve technologie van hoge kwaliteit die bedrijven 
in staat stelt nog beter te presteren. Dat geldt ook voor Cisco SD-WAN. Met één WAN-fabric die bedrijven 
schaalt naar multicloudomgevingen kan Cisco SD-WAN een breed scala aan implementatieopties beheren en 
provisioneren. Apparaten die gereed zijn voor Cisco SD-WAN kunnen worden geïmplementeerd in:

Vestigingen, campussen
Dankzij fysieke, virtuele en cloudgebaseerde routingopties kunt u Cisco SD-WAN implementeren in Cisco vEdge-, 
CSR 1000v-, ISR 1000- en ISR 4000-routers, en met Network Functions Virtualization (NFV) via Cisco SD-Branch 
oplossingen op onder andere ENCS 5000- en UCS E-Series-platforms. 



“De overgang van de WAN-
edge naar het internet is nu 
beveiligd dankzij de nieuwe 
beveiligingsfuncties van Cisco  
SD-WAN die als één 
geconsolideerde oplossing 
worden geleverd.” 

Hussein Omar, Network Solutions 
Architect, Datacom

“Met Cisco SD-WAN hebben we 
onze MPLS-uitgaven met 25% 
kunnen verminderen terwijl we de 
bandbreedte met 3,075% hebben 
vergroot.”

Luis Castillo, Global Network Team 
Manager, National Instruments 
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Hoofdkantoren, datacenters en colocatieruimtes
Dankzij fysieke, virtuele en cloudgebaseerde routingopties kunt u Cisco SD-WAN implementeren in Cisco CSR 
1000v- en ASR 1000-routers, en met Network Functions Virtualization (NFV) via Regional Hub-oplossingen op 
CSP 5000-platforms.

Met Cisco SD-WAN selecteert u het beste platform voor uw omgeving, ongeacht uw bedrijfsbehoeften.

Use cases
Cisco SD-WAN biedt vele voordelen op het gebied van netwerk-, beveiligings- en cloudbeheer. Voordelen voor 
uw branche zijn onder andere: 

Detailhandel 

Gezondheidszorg 

•    Segmenteer verkeer van verkooppunten (POS) voor PCI-naleving (Payment 
Card Industry) en netwerkbeveiliging 

•    Bied klanten en werknemers beveiligde directe internettoegang 

•    Vergroot de bandbreedte en verminder de bekabelingskosten aanzienlijk 

•    Maak services in winkels mogelijk, zoals Wi-Fi voor klanten, digitale 
informatieborden, winkelbediende op afstand en IoT 

•    Zet snel nieuwe vestigingen en winkels op met opties voor geautomatiseerde 
implementatie en pre-provisioning

•    Vereenvoudig beheer van netwerk- en beveiligingsbeleid in de gehele 
organisatie, inclusief vestigingen 

•    Migreer naar cloudgebaseerde toepassingen voor de gezondheidszorg 
(elektronische patiëntendossiers [EPD]) 

•    Vergroot de netwerkuptime van patiënt- en administratieve services 

•    Realiseer zero-touch IT-mogelijkheden bij migratie van de activiteiten naar de 
cloud 

•    Maak services snel beschikbaar, zoals Wi-Fi voor gasten, cloudgebaseerde 
VoIP en verstrekking van medicijnen 

•    Garandeer verbeterde prestaties en ervaringen bij zowel grote als kleine 
klinieken 

•    Voldoe aan beveiligings- en nalevingsvereisten in verband met HIPAA, 
segmenteer een intern bedrijfsnetwerk van een e-health- of EPD-netwerk  



Services
Cisco Services ondersteunt IT-teams 
wereldwijd bij het ontwerpen, beheren en 
onderhouden van de meest geavanceerde, 
beveiligde en intelligente platforms voor 
digitale bedrijfsactiviteiten. Met onze 
innovatie, expertise en services van hoge 
kwaliteit, gecombineerd met geavanceerde 
analyses, automatisering en beveiliging, kunt 
u het tekort aan talent overbruggen, risico’s 
beheren, uitmuntende prestaties leveren en 
veranderingen een stap voor blijven. 
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Onderwijs 

Financiën 

Productie  

Serviceproviders 

•    Profiteer van realtime toepassingsoptimalisatie voor productiviteits- en SaaS-
onderwijstoepassingen (Software-as-a-Service) 

•    Voldoe aan beveiligings- en nalevingsvereisten, segmenteer het onderzoeksnetwerk 
van een student of faculteitslid, gescheiden van een gastnetwerk 

•    Verbind uw gehele WAN met de cloud tegen veel lagere kosten 

•    Provisioneer meer bandbreedte tegen lagere kosten dankzij een gevarieerde 
pool van active/active capaciteit 

•    Definieer beleidsregels voor toepassingen voor optimale ervaringen en 
toepassingsbewuste routing voor ondersteuning van services in vestigingen, 
zoals digitale informatieborden en bankbedienden op afstand via HD-video 

•    Garandeer hoge prestaties en beveiliging bij het gebruik van cloudgebaseerde 
financiële en handelstoepassingen 

•    Rol toepassingsbewuste topologieën uit met gebruikmaking van een sterk 
beveiligde fabric en alomtegenwoordige encryptie om verschillen tussen ATM-
communicatie en branch-to-branch VoIP of video aan te pakken 

•    Introduceer end-to-end segmentering om van elkaar gescheiden 
bedrijfsonderdelen en tientallen geïsoleerde segmenten aan te pakken 

•    Garandeer beheerde toegang door bedrijfspartners via het extranet 

•    Beheer industriële IoT-connectiviteit en -beveiliging via één dashboard 

•    Profiteer van veel lagere kosten voor internettoegang in eigen vestigingen of 
die van klanten met SD-WAN dankzij het gebruik van hun eigen mobiele of 
overlayinfrastructuur (zonder dat een concurrent hoeft te worden ingeschakeld 
voor een huurlijn) 

•    Segmenteer POS-verkeer voor PCI-naleving en netwerkbeveiliging 
•    Maak services in winkels/vestigingen mogelijk, zoals Wi-Fi voor klanten, digitale 

informatieborden, ondersteuning op afstand en IoT 
•    Zet snel nieuwe vestigingen en winkels op met opties voor geautomatiseerde 

implementatie
•    Profiteer sneller van inkomsten van nieuwe services dankzij een aanlokkelijk 

aanbod van beveiligde SD-WAN voor zakelijke klanten 
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