
Rozwiązania na miarę nowej 
ery sieci intuicyjnej.

Świat szybko się zmienia. Twoja sieć musi dotrzymać kroku tym zmianom: 
błyskawicznie pojawiających się nowych zagrożeń bezpieczeństwa, ewolucji 
Internetu rzeczy (IoT), wymaganiom związanym z chmurą i integracją 
mobilności.

Przez ostatnie trzy dekady 80% danych w Internecie było przesyłanych przez 
sieci Cisco®. Nie ograniczamy się jednak tylko do przesyłania danych, lecz 
także je analizujemy, nieustannie staramy się je lepiej rozumieć i stosujemy tę 
wiedzę, opracowując przełączniki następnych generacji.

Rezultatem tych starań jest sieć, która ciągle się uczy, dostosowuje i chroni 
dzięki rozwiązaniom z oferty przełączników Cisco Catalyst® 9000. 
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Korzyści
• Dwukrotnie większa gęstość 

i niższe koszty. Nowe funkcje 
dzięki oprogramowaniu Cisco 
IOS XE.

• Kompleksowe, zintegrowane 
zabezpieczenia. Wykrywanie 
i unieszkodliwianie zagrożeń, 
również w przypadku przesyłania 
szyfrowanych danych.

• Uproszczona automatyzacja  
i kontrola: zasady oparte na 
celach są tworzone centralnie  
i stosowane w całej sieci.

• Przyspieszenie zmian dzięki 
programowalności, obsłudze 
otwartych standardów oraz API. 

Krótki przegląd

Cisco Catalyst 9000



Kompleksowe zabezpieczenia
Zintegrowana oferta i najlepsze w branży analizy 
zagrożeń udostępniane przez Cisco zapewniają 
zakres, skalę i możliwości niezbędne do 
dotrzymywania kroku rosnącej liczbie oraz złożoności 
zagrożeń. Postawienie zabezpieczeń na pierwszym 
miejscu umożliwia opracowywanie innowacyjnych 
rozwiązań bez konieczności martwienia się  
o bezpieczeństwo zasobów. Firma Cisco przywiązuje 
najwyższą wagę do bezpieczeństwa we wszystkich 
swoich działaniach, dzięki czemu oferowane przez 
nią rozwiązania pozwalają zapewnić efektywne 
bezpieczeństwo, również pod kątem przyszłych 
rozwiązań.

Automatyzacja i niezawodność
Teraz można zrobić więcej w krótszym czasie. 
Dzięki Cisco DNA i dostępowi definiowanemu 
programowo produkty z rodziny Cisco 
Catalyst 9000 mogą funkcjonować jako część 
jednej architektury i zapewniać szybszy oraz 
bezpieczniejszy dostęp do sieci.

Koniec z ciągłym wycinaniem i wklejaniem oraz 
dostrajaniem poszczególnych urządzeń. Dzięki 
funkcjom wdrażania i automatyzacji zasad 
między domenami zasady można utworzyć raz, 
a następnie zastosować w całej sieci. Rodzina 
produktów Catalyst 9000 oferuje także różne opcje 
programowalności, dodatkowo upraszczające 
konfigurację i umożliwiające dostosowywanie się 
do zmian, a także efektywniejsze wykorzystywanie 
danych. Umożliwiają one pełny, 360-stopniowy 
kontekstowy wgląd w działania użytkowników, 
urządzenia oraz aplikacje. Dzięki analizom danych 
w czasie rzeczywistym oraz archiwalnych można 
zapewnić wydajność sieci oraz jej uczenie się, 
dostosowywanie, a nawet wykrywanie problemów 
zanim jeszcze wystąpią. 
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Krótki przegląd
Materiały ogólnodostępne Cisco

Wyzwania związane 
z mobilnością
Jedna sieć, jeden system operacyjny, urządzenia 
przewodowe i bezprzewodowe. Dzięki rozwiązaniom 
z oferty Cisco Catalyst 9000 konwergencja staje 
bezproblemowa. Zasady są stosowane konsekwentnie, 
co pozwala zwiększyć poziom bezpieczeństwa, 
automatyzacji i pewności, zaś segmentacja umożliwia 
rozdzielenie urządzeń i użytkowników, ułatwiając 
tym samym zmniejszenie obszaru narażonego na 
atak. Pozwala to zapewnić optymalną mobilność 
pracowników i gości. a także obsługuje wdrożenia 
o największej gęstości w branży 802.11ac Wave 2 
dzięki technologii Cisco Multigabit.

Wyzwanie związane z IoT
Szacuje się, że do roku 2021 skala IoT trzykrotnie 
przekroczy liczebność globalnej populacji. Łatwa 
segmentacja sieci dzięki jej wirtualizacji będzie kluczem 
do automatyzacji i zabezpieczania podłączania urządzeń 
IoT do sieci oraz dostępu do nich.

Rodzina rozwiązań Catalyst 9000 jest w stanie całkiem 
dostarczać zasilania do cyfrowych budynków i zarządzać 
nimi. Od najwyższej w branży stałej gęstości portów 
zasilania PoE/PoE+/UPOE po obsługę multiemisji, Audio 
Visual Bridging (AVB), Time Synch (IEEE 1588) oraz usług 
DNA dla bramy wykrywania usług Bonjour. 

Wyzwanie związane 
z rozwiązaniami 
wielochmurowymi
Łączenie się z usługami wielochmurowymi wiąże się 
z większą liczbą problemów i zagrożeń, niespotykanych 
w sieciach lokalnych. Dzięki rozwiązaniom Catalyst 
9000 można uprościć, zabezpieczyć i przekształcić 
swoją sieci z uwzględnieniem środowiska chmurowego 
lub hybrydowego. Funkcje przydzielania, automatyzacji 
i monitorowania mogą być obsługiwane przy użyciu 
gotowych aplikacji lub lokalnie na przełączniku,  
w środowisku opartym na kontenerach. 

Trzy najważniejsze powody, dla 
których warto zmodernizować 
sieć z zastosowaniem produktów 
z rodziny Catalyst 9000

Bezpieczeństwo
Dzięki dostępowi do najlepszej w swojej klasie ofercie 
zabezpieczeń Cisco stosowanych w rozwiązaniach Talos, 
technologii Encrypted Traffic Analytics, Trustworthy 
Solutions oraz rozwiązaniom do szyfrowania MACsec 
i segmentacji rodzina produktów Catalyst zapewnia 
zaawansowane zabezpieczenia, które chronią integralność 
sprzętu, jak również oprogramowania i wszystkich danych 
przepływających przez przełącznik i sieć.

Ciągła gotowość
Rodzina produktów Catalyst 9000 zapewnia odporność 
klasy korporacyjnej, aby bezproblemowo uruchomić  
i obsługiwać działalność operacyjną firmy. Opcje takie 
jak zasilacze i wentylatory FRU, modułowe łącza uplink, 
łączenie modułowe, działające nieprzerwanie porty 
zasilania PoE oraz najwyższy w branży współczynnik 
MTBF (średni czas bezawaryjnej pracy).

Bezprzewodowe sterowniki Catalyst 9800 mogą być 
wdrażane jako nadmiarowe lub oparte na chmurze opcje 
zapewniające dodatkową nadmiarowość kontrolerów 
sieci bezprzewodowej.

Prostota Infrastruktury IT
Połączenie widoczności aplikacji dzięki elastycznemu 
protokołowi NetFlow z telemetrią i otwartymi interfejsami 
API oprogramowania Cisco IOS XE oraz przełączników, 
programowalności UADP ASIC i oferty produktów Catalyst 
9000 zapewnia optymalne możliwości przydzielania 
zasobów oraz zarządzania siecią z gwarancją ochrony 
inwestycji w innowacyjne rozwiązania przyszłości. 



Przełączniki Cisco Catalyst 
z serii 9500 są czołową 
platformą przełączeniową klasy 
korporacyjnej, zapewniającą stały 
dostęp do sieci szkieletowej / 
agregację. 

Najlepsza w branży gęstość 
100G/40G przy współczynniku 
kształtu 1RU.

•   Maksymalna przepustowość 
6,4 Tb/s na 1 RU.

•   Przełączniki 100 Gb/s (QSFP28), 
40 Gb/s (QSFP), 25 Gb/s 
(SFP28) i 10 Gb/s (SFP+)  
z rozdrobnioną gęstością 
portów.

•   Technologia wirtualna 
StackWise® do rozmieszczania 
sieci szkieletowej / agregacji, 
ISSU, NSF/SSO, łączenie na 
gorąco, nadmiarowe zasilacze 
i wentylatory FRU klasy 
platynowej.

•   Obsługa zaawansowanych 
funkcji routingu  
i infrastrukturalnych.

Przełączniki Cisco Catalyst z serii 
9400 to nasza najpopularniejsza 
platforma z obsługą dostępu / 
agregacji / sieci szkieletowej 
przedsiębiorstwa. To idealny 
przełącznik do obsługi oddziałów 
i środowisk kampusowych 
o kluczowym znaczeniu 
biznesowym, wymagających 
skalowalności i wyższego poziomu 
odporności zasilaczy FRU.

•   Przepustowość 480 Gb/s / 
gniazdo, 9 Tb/s / obudowa.

•   Elastyczne łącza uplink: 1, 10, 25 
i 40 Gb/s.

•   Elastyczne łącza downlink: 
Multigabit, miedziane 1 Gb/s, 
1 Gb/s SFP, 10 Gb/s, SFP+, 
Cisco UPOE i PoE+.

•   Obsługa technologii ETA, 
AVB, wirtualnej technologii 
StackWise® do rozmieszczania 
sieci szkieletowej / agregacji, 
ISSU, NSF/SSO, łączenie na 
gorąco, odporność łączy uplink, 
nadmiarowe zasilanie N+1/N+N 
oraz nieprzerwanie działające 
portów zasilania PoE+.

Przełączniki Cisco Catalyst z serii 
9300 to nasza najpopularniejsza 
platforma przełączeniowa 
zapewniająca stały dostęp do sieci 
przedsiębiorstwa. 

To idealny przełącznik dostępowy dla 
oddziałów i środowisk kampusowych 
o kluczowym znaczeniu biznesowym, 
wymagających skalowalności 
i wyższego poziomu bezpieczeństwa, 
odporności oraz programowalności. 

•   Przepustowość 480 Gb/s po 
połączeniu w stos.

•   Elastyczne łącza uplink: Cisco 
Multigabit, 1 Gb/s, 10 Gb/s, 
25 Gb/s i 40 Gb/s.

•   Elastyczne łącza downlink: 
Multigigabit, 5 Gb/s, 2,5 Gb/s 
lub miedziane 1 Gb/s. Opcje 
nieprzerwanie działających 
portów zasilania UPOE and PoE+ 
firmy Cisco.

    Obsługa technologii ETA, 
AVB, łączenia na gorąco, NFS/
SSO, nadmiarowych zasilaczy, 
wentylatorów i nieprzerwanie 
działających portów zasilania 
PoE+.

Przełączniki Cisco Catalyst 
z serii 9200

Oferta rozwiązań Cisco Catalyst 9000

Przełączniki Cisco Catalyst z serii 
9200 zostały opracowane z myślą 
o wdrożeniach zapewniających 
stały dostęp w prostych 
oddziałach / przedsiębiorstwach 
średniej wielkości.

Przełączniki Catalyst z serii 9200 
oferują prostotę bez kompromisów 
w połączeniu z bezpieczeństwem 
i ciągłą gotowością do pracy 
oraz wyznaczają nową jakość 
w dziedzinie upraszczania 
infrastruktury IT.

•   Przepustowość 160 Gb/s po 
połączeniu w stos.

•   Elastyczne łącza uplink: 
opcje stałe i modułowe 
o przepustowości 1 Gb/s lub 
10 Gb/s.

•   Łącza downlink: łącze miedziane 
o przepustowości 1 Gb/s, opcje 
nieprzerwanie działających 
portów zasilania PoE+.

•   Obsługa łączenia na zimno oraz 
nadmiarowych opcjonalnych 
zasilaczy i wentylatorów FRU 
klasy platynowej.
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Przełączniki Cisco Catalyst 
z serii 9800 kontrolery sieci 
bezprzewodowej z wbudowanymi 
zabezpieczeniami: bezpieczny 
rozruch, mechanizmami obronnymi 
w trakcie pracy, podpisywanie 
obrazów, weryfikacja integralności 
oraz autentyczność sprzętu 
pozwalające na wykrywanie 
każdego zagrożenia  
i zapewniające obronę przed 
uszkodzeniem infrastruktury.

Trzy opcje wdrożeniowe: 
kontrolery oparte na urządzeniach, 
kontrolery w chmurze  
i wbudowane kontrolery w rodzinie 
przełączników Catalyst 9000.

Krótki przegląd

Przełączniki Cisco Catalyst 
z serii 9300

Przełączniki Cisco Catalyst 
z serii 9400

Przełączniki Cisco Catalyst 
z serii 9500

Przełączniki Cisco Catalyst 
z serii 9800

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


Istniejące przełączniki Cisco Catalyst i WLC Nowy członek rodziny Cisco Catalyst 9000

Dotrzymaj kroku 
zmianom
• Rodzina przełączników Cisco Catalyst 9000
• Cisco DNA
• Cisco SD-Access
• Subskrypcje Cisco DNA
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Sieci oparte na intencjach
Sieci stanowią rdzeń niepowstrzymanej ewolucji  
w kierunku gospodarki cyfrowej. Cyfryzacja  
w bezprecedensowym tempie zmienia interakcje  
między firmami, partnerami, pracownikami i klientami. 
Produkty i usługi można dostosowywać, zamawiać  
i dostarczać jednym kliknięciem przycisku w aplikacjach 
internetowych. Dane biznesowe można rejestrować, 
analizować i wymieniać w czasie zbliżonym do 
rzeczywistego. Geograficzne granice między 
przedsiębiorstwami i klientami zanikają, zaś sieci pełnią 
rolę ośrodka komunikacji z i między aplikacjami  
i stanowią motor napędzający gospodarkę cyfrową. 

Przełączniki z rodziny Catalyst 9000 są podstawowymi 
komponentami służącymi do budowania cyfrowej 
architektury sieci (DNA) Cisco i zostały wyposażone 
w niezbędne zabezpieczenia, funkcje zapewniające 
mobilność, obsługę chmury oraz IoT. 

Takie podejście zapewnia dostęp do gotowych 
uaktualnień w zakresie zabezpieczeń, odporności  
i programowalności niezależnie od obecnego etapu  
na drodze ku sieci intuicyjnej. 

Ścieżka uaktualnień
Podobnie jak wielu poprzedników w przełącznikach 
Cisco Catalyst 9000 wykorzystano rozwiązanie 
Application Specific Circuit (ASIC) Cisco Unified 
Access™ Data Plane (UADP). Rozwiązanie ASIC UADP 
najnowszej generacji pozwala podwoić wydajność 
produktów Catalyst 9000 przy porównywalnych 
cenach, a jednocześnie rozbudowuje je o nowe 
funkcje. 

Rodzina przełączników Catalyst 9000 jako 
pierwsza oferuje również bardziej elastyczne opcje 
licencjonowania. Licencje na oprogramowanie oparte 
na subskrypcjach Premier, Advantage i Essentials Cisco 
DNA umożliwiają zakup tylko niezbędnych funkcji.

Krótki przegląd

Catalyst 2960-X/XR 

Catalyst 3850 (miedź), 3650, 3750-X, 3560-X

Catalyst 4500-E, 6500

Catalyst 4500X, 3850 Fiber 
Catalyst 6840X, 6880X 

Kontroler sieci bezprzewodowych Cisco 8540

Kontroler sieci bezprzewodowych Cisco 8520

Wirtualny kontroler sieci bezprzewodowych Cisco

Catalyst 9200 (stały, do obsługi prostych oddziałów, możliwość 
łączenia w stos, dostęp)

Catalyst 9300 (czołowy, stały, możliwość łączenia w stos, dostęp)

Catalyst 9400 (czołowy, modułowy, dostęp/sieć szkieletowa)

Catalyst 9500 (czołowy, stały, sieć szkieletowa) 

Kontroler sieci bezprzewodowych Catalyst 9800-80

Kontroler sieci bezprzewodowych Catalyst 9800-40

Wirtualny kontroler sieci bezprzewodowych 9800-CL

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

