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US¸UGI SIECI INTELIGENTNEJ 
W ROUTERACH CISCO ISR

Routery Cisco ze zintegrowanymi us∏ugami oferujà szeroki zakres us∏ug
sieci inteligentnej, zapewniajàc znacznie wi´cej ni˝ tylko proste po∏àczenie
s∏u˝àce do transmisji danych pomi´dzy centralà firmy, jej oddzia∏ami oraz
Internetem. Firmy Êredniej wielkoÊci oraz oddzia∏y du˝ych przedsi´biorstw
korzystajà z coraz wi´kszej liczby aplikacji w celu porozumiewania si´ 
z kooperantami, podró˝ujàcymi pracownikami oraz z innymi biurami.

Taka intensywnoÊç komunikacji stawia sieciom teleinformatycznym 
wy˝sze wymagania w zakresie bezpieczeƒstwa, wydajnoÊci, 
skalowalnoÊci i dost´pnoÊci.

Naszym celem jest udost´pnienie przedsi´biorstwom wszystkich
niezb´dnych aplikacji oraz tego samego poziomu sprawnoÊci i bezpie-
czeƒstwa wszystkim u˝ytkownikom sieci - od centrali firmy, poprzez 
biura oddzia∏ów i biura domowe, a˝ po pracowników przebywajàcych 
w podró˝ach s∏u˝bowych.

Aplikacje sieciowe wykorzystywane w Êrednich i du˝ych firmach sta∏y si´ bardzo
z∏o˝one i rozbudowane. Starsze (tradycyjnie u˝ywane) programy funkcjonujà
obok nowoczesnego oprogramowania typu klient/serwer i nowych aplikacji 
internetowych. Sieç obs∏uguje równie˝ ca∏e spektrum metod komunikacji - od
transmisji danych (poczta e-mail i Internet) do przesy∏ania g∏osu (telefonia IP)
oraz obrazu (e-nauka i e-konferencje). Co wi´cej - narz´dzia s∏u˝àce do zapew-
nienia bezpieczeƒstwa i administracji równie˝ korzystajà z mo˝liwoÊci transmisyj-
nych i mocy obliczeniowej. Istnieje ponadto potrzeba umo˝liwienia komunikacji
pomi´dzy centralà firmy a jej oddzia∏ami, firmami wspó∏pracujàcymi i pracowni-
kami poprzez po∏àczenia w sieci WAN lub VPN.

Ró˝nice pomi´dzy producentami urzàdzeƒ sieciowych oraz dostawcami aplikacji
sà równie g∏´bokie, jak ró˝nice pomi´dzy ich produktami. Integracja produktów
pochodzàcych od ró˝nych producentów jest procesem skomplikowanym, a zarzà-
dzanie i administracja nimi sà czasoch∏onne.

Przy rozbudowie sieci o nowe mo˝liwoÊci, pozwalajàce na wprowadzenie dodat-
kowych zabezpieczeƒ informatycznych, nowych us∏ug i funkcji (takich jak jedno-
lity system przesy∏ania wiadomoÊci lub telefonia IP), wykorzystanie ofert wielu
producentów powoduje cz´sto problemy i straty zwiàzane z brakiem kompatybil-
noÊci, wspó∏pracy operacyjnej oraz zintegrowanego zarzàdzania produktami.
U˝ytkowanie dwóch oddzielnych sieci (transmisji danych i telefonicznej) wymaga
wspó∏pracy z co najmniej dwoma dostawcami i dwoma serwisami technicznymi,
co generuje wy˝sze koszty i zwi´ksza zapotrzebowanie na us∏ugi techniczne. JeÊli
sieci zawierajà równie˝ pojedyncze produkty innych producentów, czasoch∏on-
noÊç i koszty instalacji, konfiguracji i konserwacji rosnà w tempie wyk∏adniczym.
TrudnoÊci rosnà dalej, gdy pojawia si´ potrzeba wprowadzenia nowej us∏ugi lub
technologii takiej, jak rozbudowana ochrona przed wirusami.
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Ograniczenie liczby dostawców sprzetu pozwala uproÊciç zarzàdzanie i obs∏ug´ oraz
zredukowaç koszty bie˝àce i przysz∏e. Stopniowa integracja us∏ug (w∏àczajàc zapor´ sie-
ciowà, VPN, zapobieganie w∏amaniom i telefoni´ IP) w takich urzàdzeniach, jak nowe
routery Cisco, umo˝liwia jednolite zarzàdzanie wszystkimi funkcjami z tego samego 
stanowiska. Nie nale˝y tak˝e lekcewa˝yç faktu, ˝e pojedynczy producent lub partner
stanowiç b´dzie pewne i kompetentne êród∏o aktualizacji i rozszerzeƒ. Administratorzy
systemów informatycznych oszcz´dzajà czas i pieniàdze zarzàdzajàc wszystkimi us∏ugami
za pomocà pojedynczego routera Cisco.
Nowe us∏ugi i funkcje oznaczajà, ˝e router musi byç zdolny do spe∏nienia rosnàcych
wymagaƒ. Ta w∏aÊnie cecha stanowi zalet´ nowych routerów Cisco ISR z serii 1800,
2800 i 3800: zwi´kszona wydajnoÊç, umo˝liwiajàca obs∏ug´ rosnàcej iloÊci przesy∏anych
danych, przy zachowaniu najwy˝szej jakoÊci wszystkich us∏ug routera (w∏àczajàc szyfro-
wanie VPN, zabezpieczenie - firewall, ujednolicone przesy∏anie wiadomoÊci oraz telefo-
ni´ IP). Zapewnia to wieloletnie bezpieczeƒstwo inwestycji firmom Êredniej wielkoÊci 
i oddzia∏om du˝ych przedsi´biorstw.

Rysunek 1
Sieç heterogeniczna

Rysunek 2
Sieç wykorzystujàca router Cisco
ze zintegrowanymi us∏ugami
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Routery Cisco ze zintegrowanymi us∏ugami dla ma∏ych i Êrednich firm

Do po∏àczenia z Internetem firmy mogà u˝ywaç routera Cisco ze zintegrowanymi us∏u-
gami - ISR - , zgodnego ze wszystkimi standardami komunikacyjnymi, takimi jak ISDN,
ADSL, SHDSL, Cable, Frame Relay, ATM oraz Ethernet. Niezb´dne jest zastosowanie
zapory sieciowej, uniemo˝liwiajàcej dost´p nieuprawnionych u˝ytkowników Internetu
do sieci prywatnej przedsi´biorstwa. Jest to mo˝liwe bez dodatkowego sprz´tu dzi´ki
wykorzystaniu oprogramowania routera Cisco IOS. Stacje robocze z sà po∏àczone z ro-
uterem i serwerami za pomocà sieci lokalnej (LAN). Prze∏àczniki Cisco Catalyst to kolej-
na generacja urzàdzeƒ s∏u˝àcych do tego celu. Inteligentne prze∏àczanie to coÊ wi´cej ni˝
transmisja danych z punktu A do punktu B. Mo˝liwe jest przypisywanie danych do
okreÊlonej kategorii jakoÊciowej, a nast´pnie, dzi´ki wykorzystaniu Quality of service
(QoS), ich preferencyjne traktowanie. Dzi´ki temu modu∏y prze∏àczajàce mogà byç bez-
poÊrednio zintegrowane z routerami. Dzi´ki technologii zasilania przez Ethernet (Power
over Ethernet - PoE), prze∏àczniki Cisco Catalyst dostarczajà zasilania takim urzàdze-
niom jak punkty dost´powe WLAN, telefony IP oraz kamery monitorujàce.

Cisco CallManager Express oferuje wszystkie funkcje potrzebne do stworzenia sieci te-
lefonii IP i stanowi idealne rozwiàzanie telekomunikacyjne dla ma∏ych i Êrednich firm,
u˝ywajàcych do 240 telefonów. Zaletà tego rozwiàzania jest fakt, ˝e centrala abonenc-
ka dzia∏a wewnàtrz samego routera i mo˝e byç konfigurowana i zarzàdzana za pomocà
graficznego interfejsu u˝ytkownika dost´pnego w przeglàdarce internetowej. Koszt no-
wych instalacji i powi´kszania biura spada zw∏aszcza dlatego, ˝e jedynym wymaganym
sprz´tem sà kable do transmisji danych w sieci Ethernet, spe∏niajàce wymagania kate-
gorii 5. Router staje si´ wi´c g∏ównà centralà abonenckà w firmie. S∏u˝y tak˝e do pod-
∏àczenia przedsi´biorstwa do sieci publicznej za poÊrednictwem interfejsów BRI (Basic
Rate Interface) lub PRI (Primary Rate Interface) - zob. równie˝ rysunek 2. Mo˝liwe jest
tak˝e zintegrowanie z routerem poczty g∏osowej i ujednoliconego przesy∏ania komuni-
katów za pomocà modu∏u sieciowego (Network Module) lub zaawansowanego modu∏u
zintegrowanego (Advanced Integrated Module) z oprogramowaniem Cisco Unity
Express.

Rozwiàzanie dla pracowników mobilnych wykorzystujàce urzàdzenia 
z serii Cisco 800, IP Communicator oraz sieç VPN (maksymalnie 
10 lokalizacji)

Poni˝szy scenariusz demonstruje, w jaki sposób sieç wykorzystujàca router ze zintegro-
wanymi us∏ugami mo˝e byç rozszerzona o domowe stacje robocze, umo˝liwiajàc 

 

    

Rysunek 3
Scenariusz z domowymi stacjami
roboczymi - wszystkie stanowi-
ska pracy mogà byç wyposa˝one
w oprogramowanie Cisco IP
Communicator. W ten sposób 
domowy komputer mo˝e s∏u˝yç
jako telefon IP, bez potrzeby 
instalowania oddzielnej linii 
telefonicznej.
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Rysunek 4
Scenariusz przedstawiajàcy po∏àczenie
z biurem oddzia∏u wykorzystujàce 
router ze zintegrowanymi us∏ugami. 
Po∏àczenia VPN s∏u˝àce do wymiany
danych, transmisji g∏osu i obrazu sà 
zestawiane przez Internet.

dost´p do danych i firmowych systemów telekomunikacyjnych pracownikom
mobilnym. Oddaleni pracownicy majà dost´p do tych samych aplikacji i us∏ug, 
z których mogliby korzystaç, b´dàc pod∏àczeni do wewn´trznej sieci firmy. 
Domowa stacja robocza jest pod∏àczona do Internetu za pomocà ADSL, przy
u˝yciu routera Cisco 831 lub Cisco 837. Pomi´dzy centralà firmy a routerem 
Cisco 831/837 zestawiane jest po∏àczenie VPN. Podobnie jak we wszystkich 
routerach Cisco firewall Cisco 831/837 chroni pracowników mobilnych  przed
hakerami internetowymi. Nie jest wi´c konieczne instalowanie oddzielnej zapory
na ka˝dym domowym komputerze PC.

Zamiast u˝ywaç sieci publicznej do po∏àczeƒ telefonicznych (jak dotychczas),
pracownik zdalny komunikuje si´ poprzez lini´ ADSL, korzystajàc z Cisco IP
Communicator. JeÊli op∏ata za ADSL nie jest uzale˝niona od czasu u˝ytkowania,
nie powstajà ˝adne dodatkowe koszty rozmów telefonicznych.

W tym scenariuszu sieci dzi´ki Cisco CallManager Express z telefonii IP mo˝e
korzystaç do 10 domowych stacji roboczych. Oprogramowanie Cisco IOS VPN
(zintegrowane z routerami) kontroluj´ priorytetyzacj´ transmisji danych i g∏osu
na tej samej linii.

Routerami Cisco 831/837 przeznaczonymi dla biur domowych mo˝na zarzàdzaç
z centrali firmy.

Routery Cisco ze zintegrowanymi us∏ugami ∏àczà oddzia∏y 
przedsi´biorstwa

ModularnoÊç routerów Cisco ze zintegrowanymi us∏ugami umo˝liwia ∏àczenie
oddzia∏ów z centralà firmy za pomocà wielu rodzajów kart interfejsu sieci rozle-
g∏ej. Routery z serii Cisco 1760, 1800, 2600XM, 2800, 3700 oraz 3800 mogà
byç rozbudowywane przy u˝yciu dodatkowych kart interfejsów. 

6



Architektura sprz´towa nowych routerów Cisco 1800, 2800, 3800 zosta∏a zapro-
jektowana w taki sposób, aby zagwarantowaç, ˝e wszystkie us∏ugi, takie jak szy-
frowanie, telefonia, zapory sieciowe i pakietowa transmisja danych - sà realizo-
wane jednoczeÊnie i na tym samym, wysokim poziomie wydajnoÊci. Dane poufne
sà przesy∏ane pomi´dzy biurem oddzia∏u i centralà firmy za poÊrednictwem sieci
VPN (wirtualna sieç prywatna) zabezpieczajàce transmisj´ przed dost´pem 
nieuprawnionych osób.

VPN umo˝liwia równie˝ nadanie wy˝szego priorytetu transmisji danych konwer-
gentnych, tzn. obrazu i g∏osu.

Cisco oferuje szereg mo˝liwoÊci przy tworzeniu sieci VPN. Przyk∏adowo, dedy-
kowane rozwiàzanie programowe (Cisco VPN Client) umo˝liwia podró˝ujàcym
pracownikom uzyskiwanie po∏àczeƒ z biurem oddzia∏u lub centralà firmy. Route-
ry Cisco z obs∏ugà VPN sà idealnym rozwiàzaniem dla oddzia∏ów i mniejszych
lokalizacji.

CallManager Express (seria Cisco 1760, 2600XM, 2800, 3700 oraz 3800) s∏u˝y
do obs∏ugi telefonii w oddzia∏ach i w samodzielnych biurach. Eliminuje to po-
trzeb´ zakupu oddzielnej centrali abonenckiej, jej konfiguracji i zarzàdzania nià 
w biurze oddzia∏u. CallManager Express umo˝liwia zarzàdzanie i administrowa-
nie telefonià z centrali firmy, zmniejszajàc ogólne koszty operacyjne.
Nie jest wi´c ju˝ konieczne ponoszenie wysokich kosztów zakupu centrali 
abonenckiej, poniewa˝ CallManager Express funkcjonuje jako us∏uga w routerze
Cisco.
Router Cisco 3845 mo˝e jednoczeÊnie obs∏u˝yç do 240 telefonów.

Przeglàd routerów Cisco ze zintegrowanymi us∏ugami
Tabela na stronie 14 przedstawia nowe funkcje dost´pne w routerach z serii 
Cisco 1800, 2800 oraz 3800.

Cisco 2801

Nowe routery Cisco ze zintegrowanymi
us∏ugami z serii 1800, 2800 i 3800 
(od lewej do prawej)
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US¸UGI INTELIGENTNE 
W ROUTERACH CISCO

Wysoki poziom bezpieczeƒstwa, bezproblemowa komunikacja i proste 
zarzàdzanie - wszystko to jest mo˝liwe dzi´ki routerom Cisco ISR. 
Poni˝ej przedstawiony zosta∏ opis pe∏nego zakresu dost´pnych funkcji:

Wi´ksze bezpieczeƒstwo dzi´ki routerom Cisco
Na rynku jest wiele produktów, obiecujàcych u˝ytkownikom ∏atwiejsze ˝ycie. Wielu
producentów oferuje oddzielne rozwiàzania dla ka˝dego zagro˝enia bezpieczeƒstwa.
Jednak chocia˝ instalacja ró˝nych produktów, pochodzàcych od ró˝nych producentów,
w centrali firmy i w oddzia∏ach mo˝e poprawiç bezpieczeƒstwo, to prawdopodobnie
przes∏oni ogólnà perspektyw´. Gdzie wyst´pujà ataki? Które ataki powinny byç 
zg∏oszone do administratora? Jakie Êrodki zaradcze nale˝y wprowadziç natychmiast?

Korzystne jest stosowanie rozwiàzaƒ zabezpieczajàcych pochodzàcych z tego samego
êród∏a, od tego samego dostawcy, a mo˝liwe nawet, ˝e z pojedynczego produktu. 
U∏atwia to definiowanie uniwersalnych zasad bezpieczeƒstwa, znacznie zmniejszajàc ob-
cià˝enie administratorów zwiàzane z instalowaniem, konserwacjà, usuwaniem usterek,
czy wdra˝aniem nowych aplikacji.
Routery Cisco ze zintegrowanymi us∏ugami ∏àczà w sobie dost´p do Internetu, funkcje
dynamicznego routingu, zapor´ sieciowà, wykrywanie w∏amaƒ, obs∏ug´ VPN, szyfrowa-
nie, kompleksowà obs∏ug´ QoS oraz bezpieczny transfer g∏osu i obrazu.

Zestaw funkcji firewall Cisco IOS - Oprogramowanie to integruje zapor´ opartà na
kontroli wybranych elementów przesy∏anych pakietów z routerem, który równie˝ mo-
nitoruje ruch danych na poziomie aplikacji. Kontekstowa Kontrola Dost´pu (CBAC -
Context-Based Access Control) monitoruje aplikacje TCP i UDP, HTTP (blokowanie
kodu Java), SMTP, FTP, TFTP jak równie˝ aplikacje multimedialne, takie jak SIP, SCCP
(Skinny), H.323, RTSP, RealAudio oraz inne aplikacje do transmisji g∏osu/obrazu.

Wykrywanie w∏amaƒ - Cisco IDS rozpoznaje ponad sto najgroêniejszych metod ataku.
Jest to realizowane przy pomocy sygnatur s∏u˝àcych do wyszukiwania okreÊlonych 
wzorów w transmitowanych danych, co pozwala na wczesne wykrywanie prób ataku.
W przypadku wykrycia podejrzanych czynnoÊci, Cisco IDS blokuje atak przed spenetro-
waniem sieci i wysy∏a komunikat alarmowy do konsoli zarzàdzania.

Szyfrowanie danych - Korzystajàc z oprogramowania lub dedykowanych modu∏ów
sprz´towych, routery Cisco szyfrujà komunikacj´ VPN przy u˝yciu 56-bitowego klucza
Data Encryption Standard (DES), 128-bitowego Triple DES (3DES) lub 256-bitowego
Advanced Encryption Standard (AES). Mo˝liwe jest równie˝ szyfrowanie wykorzystujà-
ce Infrastruktur´ Klucza Publicznego (PKI) X.509.

Kontrola Dost´pu do Sieci (NAC - Network Admission Control) - Oprogramowanie
wykorzystujàce Cisco Trust Agent (CTA), zainstalowane na komputerach biurkowych 
i serwerach, umo˝liwia zbieranie informacji o zgodnoÊci z wymaganiami bezpieczeƒ-
stwa i wersji systemu operacyjnego. CTA mo˝e przekazywaç informacje, dostarczane
przez oprogramowanie antywirusowe takich dostawców jak Trend Micro, urzàdzeniom
sieciowym Cisco, które nast´pnie podejmujà decyzj´ o umo˝liwieniu lub zablokowaniu
dost´pu do sieci.
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Filtrowanie adresów URL - Filtry adresów URL mogà zostaç wykorzystane przez firm´
do uniemo˝liwienia pracownikom dost´pu do stron WWW, które nie sà zwiàzane 
z wykonywanymi przez nich zadaniami. Funkcja ta gwarantuje, ˝e zasoby i zdolnoÊç
transmisyjna sieci nie sà marnowane na zb´dne w´drówki po Internecie. Wykorzystu-
jàc baz´ danych adresów URL, zawierajàcà ponad 20 milionów adresów podzielonych
na 60 kategorii, administratorzy mogà uniemo˝liwiç pracownikom dost´p do niepo˝à-
danych treÊci WWW.

Telefonia z wykorzystaniem routerów Cisco
Coraz wi´cej firm korzysta z komunikacji g∏osowej za poÊrednictwem sieci IP (Voice
over IP). Ju˝ ponad 2 miliony u˝ytkowników na ca∏ym Êwiecie pozna∏o zalety telefo-
nów IP Cisco. Telefonia IP okaza∏a si´ praktycznym i ekonomicznym rozwiàzaniem,
szczególnie dla firm posiadajàcych oddzia∏y lub przedsi´biorstwa zale˝ne. Oprócz 
obni˝enia kosztów po∏àczeƒ wewn´trznych, tzn. nawiàzywanych pomi´dzy centralà 
i oddzia∏ami, konserwacja jednej sieci i zarzàdzanie jednà siecià, a nie dwoma, zmniej-
sza nak∏ady inwestycyjne i koszty bie˝àce. ¸atwiejsza skalowalnoÊç, czyli proste doda-
wanie nowych u˝ytkowników telefonów oraz stacji roboczych PC, stanowi kolejny
wa˝ny atut telefonii IP.

Rysunek 5 przedstawia implementacj´ routera Cisco ISR w lokalizacji klienta oraz 
w lokalizacji us∏ugodawcy. Router Cisco posiada nast´pujàce funkcje:

• niezale˝na sieç telefonii IP z nieograniczonà liczbà u˝ytkowników, z wykorzystaniem
Cisco CallManager

• niezale˝na sieç telefonii IP obs∏ugujàca do 240 u˝ytkowników, z wykorzystaniem 
Cisco CallManager Express

• sieç telefonii IP obs∏ugiwana przez us∏ugodawc´
• niezale˝na sieç telefoniczna z konwencjonalnà centralà abonenckà po∏àczonà 

z routerem Cisco
• niezale˝na sieç telefoniczna z urzàdzeniami analogowymi pod∏àczonymi 

bezpoÊrednio do routera Cisco

Oprogramowanie Cisco CallManager Express oraz Cisco Unity Express umieszczone
w routerze Cisco ze zintegrowanymi us∏ugami niezwykle upraszcza proces zestawiania
sieci konwergentnej w firmach i oddzia∏ach. Potrzebne sà jedynie:

Rysunek 5
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Router dost´powy Cisco - Modele z serii Cisco 1760 oraz 2600XM, 2800, 3700 i 3800
sà ca∏kowicie przygotowane do obs∏ugi telefonii IP. Znakomite funkcje QoS (Quality of
Service), dokonujà priorytetyzacji ruchu zwiàzanego z transmisjà g∏osu i danych, moni-
torujà przepustowoÊç sieci i zapewniajà optymalnà jakoÊç g∏osu.

Telefony Cisco IP - Cisco oferuje szeroki wybór ró˝nych telefonów IP: od prostych
urzàdzeƒ bez wyÊwietlacza (takich jak telefon Cisco 7905G IP, posiadajàcy wszystkie
podstawowe funkcje), poprzez urzàdzenie Cisco 7970G (zarzàdzajàce wieloma liniami 
i wyposa˝one w kolorowy, (dotykowy) wyÊwietlacz sterowany przez XML) po bezprze-
wodowy telefon IP Cisco 7920G.

Publiczna linia telefoniczna - Linia telefoniczna jest niezb´dna do pod∏àczenia routera
Cisco do publicznej sieci telefonicznej (PSTN) poprzez interfejs BRI lub PRI. Oprogra-
mowanie Cisco CallManager Express konfiguruje funkcje typowe dla centrali abonenc-
kich na platformie routera Cisco.

Cisco Unity Express - Zainstalowane w routerze za pomocà modu∏u, oprogramowanie
Cisco Unity Express obs∏uguje poczt´ g∏osowà i automatyczne przekazywanie po∏àczeƒ.
Oferuje szereg funkcji poczty g∏osowej oraz automatyczne przekazywanie po∏àczeƒ
przychodzàcych.

Mniej pracy i ni˝sze koszty. Eliminujàc koniecznoÊç obs∏ugi dwóch oddzielnych sieci
(centrali abonenckiej i transmisji danych), ISR u˝ywa pojedynczej infrastruktury do
przesy∏ania ruchu telefonicznego i danych. Eliminuje to koszty konserwacji sieci teleko-
munikacyjnej oraz umów serwisowych i zmniejsza wydatki zwiàzane z administrowa-
niem i konfiguracjà

Zmniejszone koszty zmian stanowisk pracy - u˝ytkownicy mogà zmieniaç biurka bez
koniecznoÊci zmiany numeru telefonu czy prze∏àczania okablowania - po prostu prze∏à-
czajàc swój telefon IP Cisco. Otrzymujà wówczas swój profil u˝ytkownika i numer tele-
fonu. Cisco CallManager Express automatycznie rozpoznaje u˝ytkownika i odpowied-
nio uaktualnia baz´ danych. I to wszystko - bez jakiegokolwiek udzia∏u informatyków.

Ni˝szy ca∏kowity koszt posiadania sieci - Po∏àczenie transmisji g∏osu i danych w jednej
sieci IP upraszcza architektur´ sieci i zarzàdzanie nià. Poza tym, ca∏a pomoc techniczna
pochodzi teraz z tego samego êród∏a.

Telefony IP Cisco: 7902G, 7905G,
7912G, 7940G, 7960G z Modu∏em
Rozbudowy 7914, 7970G oraz 
bezprzewodowy telefon 
IP Cisco 7920
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Szybkie po∏àczenia – To kompleksowe rozwiàzanie mo˝e ustandaryzowaç, uproÊciç 
i przyspieszyç po∏àczenia g∏osowe i transmisj´ danych realizowane przez firmy zale˝ne 
i oddzia∏y. Funkcje generowania skryptów w Cisco CallManager Express u∏atwiajà jed-
noczesne administrowanie wieloma odddzia∏ami, przyspieszajàc jednoczeÊnie instalacj´.

Wzrost wydajnoÊci – W badaniu obejmujàcym 100 firm korzystajàcych z telefonii IP,
prawie po∏owa ankietowanych stwierdzi∏a wzrost wydajnoÊci pracowników biur 
oddzia∏ów w ciàgu pierwszych szeÊciu miesi´cy.

Wirtualne sieci prywatne z routerami Cisco
Sieci VPN mogà ∏àczyç dwie lokalizacje, jak i poszczególne stacje robocze. Sieci VPN
majà nast´pujàce zalety, w porównaniu z po∏àczeniami Frame Relay lub ATM:

• ni˝sze koszty linii

• wi´ksza dost´pnoÊç geograficzna, czyli zasi´g

• ∏atwiejsze pod∏àczanie poszczególnych stacji roboczych, na przyk∏ad pracowników
zdalnych lub podró˝ujàcych

• bezpieczniejsza transmisja danych z automatycznym szyfrowaniem

•  nieskomplikowana i b∏yskawiczna skalowalnoÊç

•  lepsze wykorzystanie dost´pnych przepustowoÊci sieci

• ni˝sze koszty sprz´tu

•  bardziej elastyczna i prostsza konfiguracja dodatkowych lub nowych po∏àczeƒ

•  outsourcing us∏ug informatycznych przy wykorzystaniu us∏ug zarzàdzanych firmy ISP

Cisco oferuje szereg mo˝liwoÊci zestawienia sieci VPN. Sà to na przyk∏ad rozwiàzania
programowe, przeznaczone dla pracowników podró˝ujàcych. Dla mniejszych instalacji,
takich jak ma∏e oddzia∏y przedsi´biorstw, Cisco oferuje routery i prze∏àczniki zgodne ze
standardem VPN, które obs∏ugujà nie tylko dynamiczny routing, ale równie˝ QoS oraz
ruch danych IP w trybie multicast. Z kolei dla wi´kszych instalacji Cisco oferuje spe-
cjalne urzàdzenia VPN, takie jak koncentratory VPN.
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Nowe funkcje VPN dost´pne w urzàdzeniach Cisco to Easy VPN oraz Dynamic Multi-
point VPN. Zastosowanie Easy VPN w po∏àczeniu z protoko∏em Cisco Unity Client
mo˝e zmniejszyç koszty konfiguracji po∏àczeƒ VPN. Routery zainstalowane w oddzia-
∏ach dziedziczà konfiguracj´ po centralnym koncentratorze VPN 3000, funkcjonujàcym
jako serwer IPsec.

Dynamic Multipoint VPN (DMVPN) mo˝na wykorzystaç do skonfigurowania wielu 
po∏àczeƒ VPN, bez koniecznoÊci zapisywania przez centralny router indywidualnych 
danych konfiguracyjnych dla wszystkich pod∏àczonych routerów.

Ustandaryzowane zarzàdzanie dzi´ki routerom Cisco 
ze zintegrowanymi us∏ugami
Konfiguracja graficzna przy u˝yciu Cisco Security Device Manager (SDM)

Oprogramowanie SDM, dost´pne dla wszystkich routerów dost´powych od serii Cisco
800 do serii Cisco 3800, umo˝liwia szczególnie oddzia∏om firm i samodzielnym biurom
korzystanie z narz´dzia do bezpiecznej konfiguracji routera opartego na graficznym 
interfejsie WWW. SDM obs∏uguje sieci LAN/WAN, firewalle i konfiguracje VPN oparte
na zastosowaniu oprogramowania Cisco IOS. SDM posiada równie˝ funkcje audytu
bezpieczeƒstwa, u˝ywane do sprawdzania konfiguracji routera i sugeruje metody popra-
wy poziomu bezpieczeƒstwa, zgodnie z zaleceniami ICSA Labs. SDM umo˝liwia u˝yt-
kownikom wykorzystanie wszystkich funkcji zabezpieczajàcych oferowanych przez 
router dost´powy Cisco w prosty i ekonomiczny sposób oraz konfiguracj´ routera bez
znacznego anga˝owania pomocy zewn´trznej.

Oprogramowanie Cisco Security 
Device Manager (SDM) s∏u˝y 
do zarzàdzania wi´kszoÊcià aplikacji
Cisco, takich jak VPN, oprogramo-
wanie zapewniajàce bezpieczeƒstwo
itd. przy pomocy pojedynczego 
graficznego interfejsu u˝ytkownika.
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PRZEGLÑD ROUTERÓW CISCO

Ogólny przeglàd routerów, dost´pne interfejsy, liczba portów sieci WAN i LAN, bezpieczeƒstwo,
transmisja g∏osu itd.

Nazwa produktu Gniazda modu∏ów LAN (stacjonarna) WAN
Gniazda Gniazda Modu∏y Ethernet Fast Token ISDN ADSL
WIC NM AIM Ethernet Ring

SOHO 91 4
SOHO 96 4 1 1
Cisco 801 1 1
Cisco 803 4 1
Cisco 805 1
Cisco 831 4
Cisco 836 4 1 1
Cisco 1712 1 5 1
Cisco 1721 2 1 1 2 2
Cisco 1751 3 1 1 2 2
Cisco 1760 4 1 1 2 2
Cisco 2610XM/11XM 2 1 1 12 10 2
Cisco 2612 2 1 1 1 1 10 2
Cisco 2620XM/21XM 2 1 1 12 10 2
Cisco 2 650XM/51XM 2 1 1 12 10 2
Cisco 2691 3 1 2 2 12 3
Cisco 3725 3 2 2 2 19 7
Cisco 3745 3 4 2 2 35 11

Nazwa produktu Wbudowanie Wbudowanie Wbudowanie Mo˝liwoÊç Gniazda Gniazda
szyfrowanie gniazda porty zasilania kart modu∏ów
sprz´towe DSP Ethernet urzàdzeƒ interfejsów siesiowych

przez
Ethernet

SOHO 1841 14 Mb/s - 2 FE - 2 HWIC/VWIC/ -
WIC (data only)

Cisco 2801 14 Mb/s 2 2 FE 120 W 2 HWIC/VWIC/ -
WIC/VIC
1 VWIC/WIC/VIC
1 VWIC/VIC
(voice only)

Cisco 2811 20 Mb/s 2 2 FE 160 W 4HWIC 1 NME
Cisco 2821 30 Mb/s 3 2 GE (10/100/1000) 240 W 4HWIC 1 NME

1 EVM
Cisco 2851 50 MB/s 3 2 GE (10/100/1000) 360 W 4 HWIC 1 NMED

1 EVM
Cisco 3825 80 Mb/s 4 2 GE (10/100/1000) 360 W 4 HWIC 1 NME/EVM

+ 1 SFP 1 NMED/EVM
Cisco 3845 100 Mb/s 4 2 GE (10/100/1000) 360 W 4 HWIC 4 NME/EVM

+ 1 SFP

Nowy: Cisco 1841

Nowy: Cisco 2801,2811,2821, 2851

Nowy: Cisco 3825
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Ethernet Us∏ugi Zintegrowane CallManger Cisco

ETTx IDS Firewall VPN Express Unity

1 n

n

n n

n n

n n

1 n n

n n

1 n n n

2 n n n

2 n n n

2 n n n Maks. 24 tel.
4 n n n Maks. 24 tel. n

4 n n n

4 n n n Maks. 36 tel. n

4 n n n Maks. 48 tel. n

4 n n n Maks. 48 tel. n

11 n n n Maks. 72 tel. n

19 n n n Maks. 120 tel. n

Gniazda Us∏ugi Zintegrowane CallManger Cisco
na modu∏y IDS Firewall VPN Express Unity
typu AIM

1 AIM n n n nie nie

2 AIM n n n Maks. 24 tel. n

2 AIM n n n Maks. 36 tel. n

2 AIM n n n Maks. 48 tel. n

2 AIM n n n Maks. 96 tel. n

2 AIM n n n Maks. 168 tel. n

2 AIM n n n Maks. 240 tel. n

Cisco SOHO 91 Cisco 831 Cisco 1712

Cisco 1760

Cisco 2600XM Serie

Cisco 2651 i 2691

Cisco 3725

Cisco 3745

Nowy: Cisco 3845
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