
Løsninger for en ny epoke for 
intensjonsbasert nettverksdrift.

Verden er i rask forandring. Nettverket ditt må holde tritt med kravet til 
rask og avansert beskyttelse mot sikkerhetstrusler, IoT i utvikling, sky- og 
mobilitetsintegrering.

Cisco®-nettverkene har flyttet på data for 80 prosent av Internett i løpet 
av de siste tre tiårene. Og vi flytter ikke bare dataene. Vi studerer dem. Vi 
jobber kontinuerlig for å forstå dem. Vi bruker denne kunnskapen når vi 
utformer neste generasjon med svitsjer.

Resultatet: Et nettverk som konstant lærer, konstant tilpasser seg og konstant 
beskytter, drevet av Cisco Catalyst® 9000-porteføljen. 
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Fordeler
• Dobbel tetthet til en lavere 

kostnad. Nye funksjoner som 
leveres med Cisco IOS XE-
programvaren.

• Integrert ende-til-ende-
sikkerhetsløsning. Registrerer og 
stopper trusler, selv med kryptert 
trafikk.

• Forenklet automatisering og 
forsikring: målbaserte policyer 
opprettes én gang sentralt og 
gjelder for hele nettverket.

• Akselerer endringer med 
programmeringsmuligheter, 
støtte for åpne standarder og 
API. 
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Sikkerhet fra ende til ende
Med Cisco sin integrerte portefølje og 
bransjeledende trusselinformasjon gir vi 
deg omfanget, skaleringen og muligheten til 
å holde deg oppdatert med kompleksiteten 
og volumet av trusler. Sett sikkerheten 
først, slik at du kan innovere og samtidig 
holde ressursene trygge. Cisco prioriterer 
sikkerhet i alt vi gjør, og bare med Cisco får 
du effektiv nettverkssikkerhet for å møte nye 
trusler i fremtiden.

Automatisering og forsikring
Nå kan du få mer gjort på kortere 
tid. Med Cisco DNA Center og 
programvaredefinert Access kan Cisco 
Catalyst 9000-produktporteføljen brukes 
som del av én struktur for raskere og sikrere 
nettverkstilgang.

Det er nå slutt på å klippe, lime og finjustere 
hver enkelt enhet. Opprett én gang og 
bruk på hele nettverket – iverksett og 
automatiser policyer på tvers av nettverket. 
Catalyst 9000-familen tilbyr også flere 
programmerbar alternativer for enda enklere 
konfigurasjon og tilpasning til endringer.

I tillegg kan du sette dataene dine i arbeid. 
Få 360 graders kontekstuell innsikt på tvers 
av brukere, enheter og programmer. Sikre 
nettverksytelse med sanntidsanalyse og 
historisk dataanalyse for å lære, tilpasse 
og til og med oppdage problemer før de 
inntreffer. 
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Mobilitetsutfordringen
Ett nettverk, ett OS, kablet og trådløst. 
Konvergensen er sømløs med Cisco Catalyst 
9000-porteføljen. Policyer iverksettes umiddelbart 
for sikkerhet, automatisering og forsikring, mens 
segmentering separerer enheter og brukere 
for å bidra til å redusere angrepsflaten. Dette 
gir den beste mobilitetsopplevelsen for ansatte 
og gjester. Pluss støtte for bransjens høyeste 
tetthet, 802.11ac Wave 2-distribusjon med Cisco 
Multigigabit-teknologi.

IoT-utfordringen
Omfanget av IoT forventes å være tre 
ganger jordens befolkning innen 2021. 
Enkel segmentering av nettverket via 
nettverksvirtualisering vil være essensielt for 
automatisering og sikring av introduksjon og 
tilgang til IoT-enheter.

Catalyst 9000-familien kan også bokstavelig talt 
gi kraft til og administrere din digitale bygning. Fra 
den høyeste Perpetual PoE/PoE+/UPOE-tettheten 
i bransjen til støtte for multicast, Audio Visual 
Bridging (AVB), Time Synch (IEEE 1588) og DNA 
Service for Bonjour-tjenesteoppdagelse. 

Flerskyutfordringen
Tilkobling til flere skytjenester betyr flere 
utfordringer og trusler enn det vi møter i lokale 
nettverk. Med Catalyst 9000 kan du forenkle, 
sikre og transformere nettverket ditt til å 
inkludere et sky- eller hybridskymiljø. Klargjøring, 
automatisering og overvåking kan gjøres med 
tilgjengelige programmer eller via lokal vert på 
svitsjen i et beholderbasert vertsmiljø. 

Topp tre grunner til å 
oppgradere til  
Catalyst 9000-familien

Sikre
Med tilgang til Cisco sin bransjeledende 
sikkerhetsportefølje forankret av Talos, 
analyse av kryptert trafikk, pålitelige løsninger, 
MACsec kryptering og segmentering, leverer 
produktfamilien avanserte sikkerhetsfunksjoner 
som beskytter integriteten til maskinvaren samt 
programvaren og alle dataene som strømmer 
gjennom svitsjen og nettverket.

Alltid på
Catalyst 9000-familien leverer robusthet på 
selskapsnivå for å holde hjulene i bedriften i gang 
uten stans. Alternativer som FRU-strømforsyninger 
og -vifter, modulære uplinks, modulær oppdatering, 
Perpetual PoE og bransjens høyeste MTBF.

Catalyst 9800 trådløse kontrollere kan distribueres 
som redundante eller skybaserte alternativer for 
ytterligere trådløs kontroller-redundans.

IT-enkelhet
UADP ASICs programmeringsmuligheter 
og Catalyst 9000-porteføljen kombinerer 
programsynligheten i en fullt fleksibel NetFlow 
med telemetri og åpen API i Cisco IOS XE og på 
svitsjer, og gir deg den beste opplevelsen med 
klargjøring og administrering av nettverket, nå med 
investeringsbeskyttelse på fremtidige innovasjoner. 



Cisco Catalyst 9500-serien 
med svitsjer er vår 
ledende fast kjerne-/
aggregeringssvitsjplattform 
for bedrifter. 

Bransjeledende 100G/40G 
tetthet i en 1RU-formfaktor

•   Leverer opptil 6,4 Tbps per 
1 RU

•   100 Gbps (QSFP28),  
40 Gbps (QSFP), 25 Gbps 
(SFP28) og 10 Gbps (SFP+) 
svitsjer med granulære 
porttettheter.

•   StackWise® 
virtuell for kjerne-/
aggregeringserstatning, 
ISSU, NSF/SSO, hot 
patching, u, FRU-redundant 
platinum-klassifiserte 
strømforsyninger og vifter.

•   Støtter avansert rutings- og 
infrastrukturtjenester.

Cisco Catalyst 9400-serien  
med svitsjer er vår 
ledende modulære 
tilgangs-/aggregerings-/
kjernesvitsjplattform 
i bedriftsklasse. 
Ideell bedriftssvitsj 
for forretningskritiske 
kampusmiljøer hvor skalering 
og ekstra FRU-robusthet 
kreves.

•   Leverer opptil 480 Gbps/
spor, 9 Tbps/chassis.

•   Fleksible uplinks: 1, 10, 25 
og 40 Gbps.

•   Fleksible downlinks: 
Multigigabit, 1 Gbps 
kobber, 1 Gbps SFP,  
10 Gbps, SFP+, Cisco 
UPOE og PoE+

•   Støtter SETA, 
AVB, StackWise® 
virtuell for kjerne-/
aggregeringserstatning, 
ISSU, NSF/SSO, hot 
patching, uplink-robusthet, 
N+1/N+N redundant strøm 
og Perpetual PoE+

Cisco Catalyst 9300-serien 
med svitsjer er vår ledende 
faste tilgangssvitsjplattform i 
bedriftsklasse. 

Ideell tilgangssvitsj for 
forretningskritiske avdelinger 
og kampusmiljøer hvor 
skalering og ekstra 
sikkerhet, robusthet og 
programmeringsmuligheter 
kreves. 

•   Leverer 480 Gbps stablet 
båndbreddekapasitet

•   Fleksible uplinks: Cisco 
multigigabit, 1 Gbps,  
10 Gbps, 25 Gbps og  
40 Gbps.

•   Fleksible downlinks: 
multigigabit, 5 Gbps,  
2,5 Gbps eller 1 Gbps 
kobber. Perpetual Cisco 
UPOE og PoE+-alternativer.

    Støtter ETA, AVB, hot 
patching, NFS/SSO, 
redundant strøm, vifter og 
Perpetual PoE+

Cisco Catalyst 9200-serien

Cisco Catalyst 9000-portføljen

Cisco Catalyst 9200-serien
med svitsjer er utformet for 
enkel fast tilgangsdistribusjon 
for avdeling/mellommarked i 
bedriftsklasse.

Med en rik familiehistorie kan 
Catalyst 9200-serien tilby 
enkelhet uten kompromiss –  
den er sikker, alltid på og 
leverer neste nivå innen  
IT-forenkling.

•   Leverer 160 Gbps stablet 
båndbredde

•   Fleksible uplinks: 1 Gbps, 
10 Gbps faste og modulære 
alternativer

•   Downlinks: 1 Gbps 
kobber. Perpetual PoE+-
alternativer.

•   Støtter cold patching 
og FRU-redundant 
platinum-klassifisert 
strømforsynings- og 
viftealternativer.
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Cisco Catalyst 9800-serien 
trådløse kontroller 
leveres med innebygd 
sikkerhet: sikker 
oppstart, kjøretidsforsvar, 
bildesignering, 
integritetsbekreftelse og 
maskinvaregodkjenning som 
registrerer eventuelle trusler 
og forsvarer mot eventuelle 
utsatte infrastrukturer.

Tre distribusjonsalternativer, 
Appliance-baserte 
kontrollere, skybaserte 
kontrollere og innebygde 
kontrollere på Catalyst 
9000-svitsjfamilien.
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Cisco Catalyst 9300-serien Cisco Catalyst 9400-serien Cisco Catalyst 9500-serien Cisco Catalyst 9800-serien

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9200-series-switches/datasheet-c78-738977.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9300-series-switches/datasheet-c78-738977.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9400-series-switches/datasheet-c78-739053.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9500-series-switches/datasheet-c78-738978.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/catalyst-9800-series-wireless-controllers/index.html


Eksisterende Cisco Catalyst-svitsjer og WLC Nytt medlem i Cisco Catalyst 9000-familien

Ligg i forkant av 
endringene
• Cisco Catalyst 9000-familien
• Cisco DNA
• Cisco SD-Access
• Cisco DNA-abonnementer
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Intensjonsbasert 
nettverksdrift
Nettverket er hjertet i den ustoppelige 
evolusjonen mot en digital økonomi. Digitalisering 
endrer måten forretninger, partnere, ansatte 
og forbrukere kommuniserer på i en historisk 
fart. Produkter og tjenester kan tilpasses, 
bestilles og leveres med et tastetrykk via 
nettbaserte programmer. Forretningsdata kan 
hentes, analyseres og utveksles i nær sanntid. 
De geografiske grensene mellom bedrifter og 
forbrukere reduseres. Og nettverket er i sentrum 
av kommunikasjonen til og mellom programmene 
som driver den digitale økonomien. 

Som grunnleggende byggeblokker for det 
intensjonsbaserte Cisco Digital Network 
Architecture er Catalyst 9000-serien bygd med 
tanke på sikkerhet, mobilitet, skyen og IoT. 

Dette gir deg nøkkelferdige oppgraderinger 
for sikkerhet, robusthet og programmerbarhet 
uansett hvor du befinner deg i den 
Intensjonsbasert nettverksprosessen. 

Oppgraderingsbane
Som mange av forgjengerne bygger Cisco 
Catalyst 9000-porteføljen på styrkene til 
Cisco Unified Access™-dataplanets (UADP) 
programspesifikke krets (ASIC). Med den 
siste generasjonen UADP ASIC leverer 
Catalyst 9000-produktene dobbel ytelse til 
sammenlignbar pris, i tillegg til å tilby en rekke 
nye spesifikasjoner og funksjoner. 

Catalyst 9000-familien er også den første i serien 
til å tilby mer fleksible lisensieringsalternativer. 
Cisco DNA Premier, Advantage og Essentials 
abonnementsbasert programvarelisens lar deg 
kjøpe de funksjonene og mulighetene du trenger.
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Catalyst 2960-X/XR 

Catalyst 3850 kobber, 3650, 3750-X, 3560-X

Catalyst 4500-E, 6500

Catalyst 4500X, 3850 fiber 
Catalyst 6840X, 6880X 

Cisco 8540 trådløs kontroller

Cisco 8520 trådløs kontroller

Cisco Virtual Wireless Controller

Catalyst 9200 (enkel avdeling fast, stablebar, tilgang)

Catalyst 9300 (ledning fast, stablebar, tilgang)

Catalyst 9400 (ledning modul tilgang/kjerne)

Catalyst 9500 (ledning fast kjerne) 

Catalyst 9800-80 trådløs kontroller

Catalyst 9800-40 trådløs kontroller

Catalyst 9800-80 trådløs kontroller

https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/catalyst-9000.html
https://www.cisco.com/go/dna
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/software-defined-access/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/software/one-software/index.html
https://www.cisco.com/go/trademarks

