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Switches Cisco Nexus 9000 Series:
Crie uma infraestrutura centrada em aplicações



Estudos de caso do cliente:

● Nome da empresa reduziu o 
   TCO em 30%
● Observação: o Nome da 
   empresa deve ser um 
   hyperlink associado ao estudo 
   de caso
● <Apresente o máximo de 
   destaques possível para 
   preencher essa caixa de texto. 
   Como alternativa, você pode 
   incluir vários depoimentos.>

Depoimento do cliente:

“Inclua um depoimento sobre o 
produto/solução apropriado.”
Nome, Cargo, Nome da 
empresa

Crie uma infraestrutura centrada em 
aplicações

Transforme data centers e implantações na nuvem de próxima 
geração com a simplicidade, flexibilidade e escalabilidade 
necessárias para prestar serviços de rede inovadores a um 
baixo custo de propriedade. As empresas precisam de uma 
solução de infraestrutura de redes que ofereça:

• Implantação acelerada de aplicações por meio de uma 
infraestrutura automatizada e programática para 
provisionamento e instalação de aplicações

• Escalabilidade e desempenho para atender a implantações 
de aplicações bare-metal e virtualizadas

• Programabilidade por meio de um abrangente conjunto de 
APIs distribuído, além de inovações que contribuem com uma 
fonte aberta

• Proteção do investimento, com uma base de rede que 
sustenta a evolução para uma infraestrutura centrada em 
aplicações

Solução Cisco Nexus 9000 Series

A nova arquitetura de rede para data center está sendo 
disponibilizada. Esta arquitetura é composta por uma estrutura 
de rede de última geração, um software que permite a 
automação de uma infraestrutura centralizada acionada por 
aplicações e políticas, bem como o gerenciamento unificado 
de infraestruturas físicas, virtuais e na nuvem.

O(A) está feliz em propor os Switches Cisco Nexus® 9000 
Series, que oferecem alta escalabilidade, desempenho e 
excelente economia de energia para o data center. A 
operação em modo duplo e as opções de portfólio flexíveis 
fazem desses switches ideais para agregações e implantações 
da camada de acesso tripla ou spine/leaf na empresa, no 
provedor de serviço e nas redes em nuvem.

Switches Cisco Nexus 9000 Series                   - 2 -

Resumo Executivo

http://www.cisco.com/go/nexus9000


O está sendo 
desafiado a...

Reduzir as despesas 
de capital e 
operacionais

Aumentar a eficiência

Melhorar a agilidade e 
a resposta da TI

A solução ajuda a…

Proteger seu investimento e reduzir o TCO:
• O Cisco Nexus 9000 Series apresenta aos clientes 
empresariais e provedores de serviço a base da ACI, 
proporcionando economia em CapEx e OpEx, além de um 
ambiente cada vez mais ágil

• No momento, o transceptor bidirecional da Cisco® é a 
solução de 40 GB mais econômica do setor
• O melhor silício comercial e personalizado do setor é 
utilizado não apenas para sustentar o CapEx otimizado, mas 
também para os custos atuais de eficiência energética e 
refrigeração

• A arquitetura melhora a proteção do investimento, pois 
abrange vários componentes importantes do software Cisco 
NX-OS, reconhecido pelo setor

Requisitos para a redução do consumo de energia e da 
refrigeração:
• Todas as fontes de alimentação do Cisco Nexus 9000 
Series têm a classificação 80 Plus Platinum e proporcionam 
pelo menos 90% de eficiência e 20% de utilização

• Os switches modulares Cisco Nexus 9500 têm um inovador 
design sem midplane, que otimiza o fluxo de ar e reduz os 
requisitos de alimentação

• Design otimizado com menos ASICs, o que resulta na 
redução da utilização de energia

Aumentar a agilidade empresarial:
• O suporte para a obtenção de um tempo de inatividade 
zero para recursos de hardware e software proporciona a 
disponibilidade contínua do aplicativo

• Projetado para proporcionar alta escalabilidade, 
desempenho e eficiência energética para aplicações sem 
sistema operacional e virtualizadas

• A base da rede ACI, onde você pode aproveitar os serviços 
orientados por política e os recursos de automação da 
infraestrutura de ACI
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Benefícios do Cisco Nexus 9000 Series

http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/nexus-9000-series-switches/white-paper-c11-729493.html


O Nexus 9500 é o primeiro do setor a empregar um design sem midplane. Os módulos de malha 
são conectados diretamente a todas as placas de linha por meio de pinos conectores, o que 
elimina a obstrução do fluxo de ar causada pelo chassi de midplane. Este design sem midplane 
aumenta a eficiência da refrigeração e facilita a atualização que, no futuro, proporcionará uma 
velocidade maior. O switch Nexus 9516 comporta até seis módulos de fábrica, cada um com 
10,24 Tbps de taxa de transferência para conectividade bidirecional.

Em janeiro de 2014, a Miercom realizou testes em um dos switches de data center que possuía 
uma das maiores densidades e taxas de transmissão já vistas: o Cisco Nexus 9516 avançado de 
16 slots. O impressionante e moderno switch é a inserção mais recente no Cisco Nexus 9500 
Series. Este switch dobra a contagem de portas 40 GbE do Nexus 9508 com 8 slots, de 288 
para 576.

Até o momento, este é o switch com maior densidade e taxa de saída que a Miercom já testou, 
e o desempenho da "velocidade de cabo" foi confirmado de maneira simultânea em todas as 
portas. Isto significa que a arquitetura interna é capaz de fazer o switching de dados com 
resultado semelhante a 576 portas de 40 GbE no sistema, que é pouco superior a 46 Tbps de 
tráfego bidirecional com todas as portas 40 GbE carregadas.

O relatório da Miercom revelou as seguintes descobertas sobre o Cisco Nexus 9516:

• O switch forneceu taxa de linha de transmissão completa em cada porta de 40 GB para todos 
os tamanhos de pacote, sem nenhuma perda, baseado no teste de taxa de transmissão de 
malha completa, 576 portas x 40 GbE e alta densidade.

• O tráfego que passa pelo switch incorre em baixa latência uniforme, mesmo com carga pesada, 
independentemente do tamanho do pacote e com base na configuração testada totalmente 
preenchida.

• O switch aplica baixa instabilidade (ou variação de latência) independentemente do tamanho do 
quadro, novamente com base na configuração de teste totalmente preenchida.

Todos os testes de desempenho foram realizados de acordo com os padrões IETF amplamente 
aceitos, incluindo RFCs (solicitações para comentários) 2544, 2889, 3393 e 3918. O Cisco 
Nexus 9516 recebeu a Miercom Performance Verified Certification, em reconhecimento ao 
desempenho comprovado do produto no Estudo de teste de switch classe 40 GbE para data 
center da Miercom.
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Vantagens propostas do Cisco Nexus 
9000 Series

http://miercom.com/pdf/reports/20140127.pdf


Os Switches Cisco Nexus 9000 Series proporcionem a base para uma infraestrutura com foco 
no aplicativo. Este portfólio flexível inclui switches de configuração modular e fixa que oferecem 
escalabilidade, desempenho, baixo consumo de energia e são projetados para operar em dois 
modos:

• Modo Cisco NX-OS para compatibilidade retroativa e constante com o portfólio atual do Cisco 
Nexus

• Modo ACI para aproveitar ao máximo os serviços orientados por políticas e os recursos de 
automação de infraestrutura do aplicativo ACI
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Resumo da proposta do Cisco Nexus 
9000 Series

Open and Flexible 
with Choice of 

Programming Modes

1/10/40/100 GE 
Common Platform

● Industry-Leading Nonblocking 10 and 
    40 GE Port Density

● 30-Tbps 288p 40 GE and 1152p 
    10GE (Cisco Nexus 9508)

● Range of Nonblocking and 3:1 
    Oversubscribed 10 and 40 GE 
    ToR Switches (Cisco Nexus 
    9300 Platform)

● No Cabling Infraestructure Cost 
  for 40 GE
● 1 Hardware Device and 2 
  Operating Modes (Cisco NX-OS 
  and Fabric)

● Support for Cisco Nexus 2000 
  Series Architecture

● FCoE-Ready Hardware

● Modular and Resilient OS
● Customer Extensible: Access to Linux 

Shell and Container
● Cisco NX-OS REST API Supporting 

JSON and XML with Programmable 
Switch Management

● Extensive Diagnostics and 
  Scripting Framework

● Typical Power Consumption of 
3.5W per 10GE Port and 1.4W 

per 40GE Port
● Midplane-Free Chassis Design

● 80 Plus Platinum Power Suplies
● Mix of Merchant and Cisco ASICs: 

Low Number of ASICs and Integrated 
      Buffers

► Price: Performance
► Investment Protection

► Programmable
► Power

http://www.cisco.com/go/nexus9000
http://www.cisco.com/go/nxos
http://www.cisco.com/go/aci


Componente Descrição

Switch Cisco Nexus 9504
• Largura de banda máxima de 15 Tbps por sistema
• Configurações máximas de porta
 - 192 portas 1 GBASE-T
 - 256 portas 10 GbE
 - 144 portas 40 GbE
• Chassi de 7 RU
• 4 slots de placa de linha
• Fluxo de ar de uma ponta a outra

Switch Cisco Nexus 9508
• Largura de banda máxima de 30 Tbps por sistema
• Configurações máximas de porta
 - 384 portas 1 GBASE-T
 - 1152 portas 10 GbE
 - 288 portas 40 GbE
• Chassi de 13 RU
• 8 slots de placa de linha
• Fluxo de ar de uma ponta a outra

Switch Cisco Nexus 9516
• Largura de banda máxima de 60 Tbps por sistema
• Configurações máximas de porta
 - 768 portas 1 GBASE-T
 - 2304 portas 10 GbE
 - 576 portas 40 GbE
• Chassi de 21 RU
• 8 slots de placa de linha
• Fluxo de ar de uma ponta a outra

Switch spine Cisco Nexus 9336PQ ACI
• O Switch spine ACI disponibiliza 36 portas de taxa de linha QSFP+, 
gerando uma taxa de transmissão de 2,88 Tbps

• Projeto otimizado com menos ASICs, que resulta em um menor consumo 
de energia

• Fontes de alimentação e ventoinhas redundantes com troca imediata
• Até 144 portas 10GbE e 36 portas 40GbE (sem bloqueio)
• Chassi de 2 RU com fluxo de ar de frente para trás ou de trás para frente

Cisco oferece estes componentes com os seguintes recursos e benefícios:
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Lista proposta de produtos do Cisco 
Nexus 9000 Series

http://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-9504-switch/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-9508-switch/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-9516-switch/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-9336pq-aci-spine-switch/index.html


Componente Descrição

Switch Cisco Nexus 9396PX 
• Capacidade de switching de 960 Gbps com 2RU
• Comporta portas sem bloqueio 48 1/10 GbE SFP+ e 12 40 GbE QSFP+
• Criado para comportar as arquiteturas tradicionais de ACI
• Fontes de alimentação e bandejas de ventiladores hot-swappable (troca a 
quente) e redundantes

• Comporta bridging, roteamento e gateway de VXLAN na velocidade de 
linha

• Recurso FCoE
• Fluxo de ar de frente para trás ou de trás para frente

Switch Cisco Nexus 9396TX
• 48 portas sem bloqueio 10GBASE-T RJ-45, que podem operar com 100 
Mbps, 1 Gbps e 10 Gbps

• 12 portas 40 GbE QSFP+ sem bloqueio no módulo de uplink
• Desempenho de linha com 1,92 Tbps de taxa de saída com 2 RU
• Ideal no design tradicional de três camadas ou como um nó leaf nas 
arquiteturas ACI spine-leaf

• Recurso FCoE
• Fluxo de ar de frente para trás ou de trás para frente

Switch Cisco Nexus 93128TX
• 96 portas 1/10GBASE-T sem bloqueio e 8 portas 40 GbE de uplink sem 
bloqueio

• Capacidade de switching de 1,28 Tbps com 3 RU
• Criado para comportar as arquiteturas tradicionais de ACI
• Fontes de alimentação e bandejas de ventiladores hot-swappable (troca a 
quente) e redundantes

• Recurso FCoE
• Fluxo de ar de frente para trás ou de trás para frente

Cisco Nexus 2000 Series Fabric Extenders
• Crie um sistema modular ampliável e distribuído com o Cisco Nexus 9000, 
que funciona como o switch principal

• Comporte uma arquitetura altamente escalável, que pode comportar mais 
de 1000 portas 10 GbE no acesso ao servidor

• Simplifique as operações por meio de um único ponto de gerenciamento e 
aplicação de política

• Portfólio flexível com suporte para várias opções de conectividade, 
incluindo 100Mbps/1GbE/10GbE, bem como FCoE
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Lista proposta de produtos do Cisco 
Nexus 9000 Series

http://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-9396px-switch/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-9396tx-switch/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-93128tx-switch/index.html
http://www.cisco.com/go/nexus2000


Componente Descrição

Controlador de infraestructura de políticas de aplicaciones (APIC) de 
Cisco
• A capacidade de construir e aplicar as políticas de rede centradas no 
aplicativo

• Uma estrutura aberta por meio de APIs de envio e recebimento
• Integração de serviços terceirizados de camada L 4 a 7, virtualização e 
gerenciamento

• Telemetria e visibilidade inteligente para aplicações e usuários
• Visibilidade centralizada e no nível do aplicativo, com monitoramento da 
integridade do aplicativo em tempo real em ambientes físicos e virtuais

• Operações simplificadas nos elementos do aplicativo, da rede e de 
segurança

• Plataforma comum para gerenciamento de ambientes físicos, virtuais e 
baseados em nuvem

• Proteção do investimento nos ambientes terceirizados atuais interoperáveis 
com a Cisco ACI
• APIs abertas, padrões abertos e elementos de fonte aberta que 
proporcionam a flexibilidade de software necessária para a integração de 
equipes de DevOps (desenvolvimento e operações) e parceiros no 
ecossistema.
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Lista proposta de produtos do Cisco 
Nexus 9000 Series

http://www.cisco.com/go/apic
http://www.cisco.com/go/aci


Oferece acesso a recursos de serviços inteligentes da Cisco que ajudam a disponibilizar melhor 
visibilidade, melhores informações e melhor entendimento para motivar o desempenho, a 
eficiência e a inovação em todo o ciclo de vida da TI.

A abordagem do Cisco Lifecycle Services oferece uma sequência coordenada de atividades na 
implantação e operação de tecnologias e otimização do desempenho, ajudando você a criar 
uma infraestrutura de rede altamente eficiente capaz de atender às suas necessidades 
empresariais:

• Planejar: desenvolva uma estratégia de arquitetura e um mapa transformacional compatíveis 
com os seus requisitos empresariais

• Criar: confirme se as soluções projetadas estão prontas para a sua rede de produção para 
depois implantar ou migrar novas soluções e aplicações.

• Gerenciar: otimize a infraestrutura, os aplicações e a abordagem de gerenciamento de 
serviços, além de monitorar e gerenciar a infraestrutura

Ofertas de serviço propostas do Cisco Nexus 9000 Series

• Cisco Quick Start Service para Nexus 9000
• Serviços de implantação acelerada da Cisco para o Nexus 9000
• Serviços de data center da Cisco para ativação de operações
• Cisco SMARTnet™ Service
• Cisco Smart Net Total Care
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Resumo Dos Serviços
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http://www.cisco.com/en/US/products/ps6890/serv_category_home.html


Cisco Capital

Em uma economia onde os desafios estão sempre presentes, nunca foi tão importante 
maximizar a relação custo-benefício e poupar dinheiro. Oferece acesso à Cisco Capital®, que 
lhe oferece a possibilidade de adquirir a tecnologia que sua empresa precisa para crescer e, ao 
mesmo tempo, permite ampla flexibilidade para se adaptar às dinâmicas condições do mercado.

Com as soluções da Cisco Capital, pode organizar acordos de financiamento e locação 
competitivos para a solução proposta, incluindo taxas baixas, termos flexíveis e opções de 
migração. O financiamento pode ser personalizado de acordo com necessidades empresariais 
específicas, incluindo termos de locação personalizados, resíduos de hardware da Cisco para 
reduzir o custo geral e deferimentos de pagamentos para oferecer suporte às metas de ROI e 
ciclos orçamentários.

Recomenda a Cisco Capital para ajudar a:

• Preservar o capital: investir na tecnologia certa sem um grande investimento de capital permite 
estimular o sucesso, reservando uma parte do dinheiro para outras áreas da empresa.

• Preservar o crédito: a escolha dessa opção de financiamento deixa intactas outras linhas de 
crédito, liberando mais capital disponível para quando for necessária a sua utilização.

• Estruturar o fluxo de caixa: a distribuição das despesas no decorrer dos anos permite pagar 
pela solução proposta à medida que seus benefícios são concretizados, ajudando a reduzir o 
impacto da aquisição nos orçamentos anuais.

• Gerenciar o ciclo de vida do equipamento: deduzir um valor residual projetado do equipamento 
na solução proposta gera pagamentos menores e ajuda a reduzir o TCO.

• Proteger da obsolescência: as vantagens das provisões de atualizações de tecnologia nos 
termos de financiamento podem permitir o upgrade para uma nova solução ou atualizar os 
componentes da solução proposta antes da conclusão do acordo.

• Consolidar o pagamento: a viabilização de um contrato para hardware, software e serviços 
permite maior transparência de TCO e um modelo de recuperação de custos internos mais 
simples.

As soluções da Cisco Capital disponíveis oferecem amplo financiamento para hardware, 
software e serviços da solução proposta. Essas soluções ajudam a permitir focar em objetivos 
empresariais importantes, como aumentar a produtividade, manter a lucratividade e melhorar a 
competitividade por meio da inovação.
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Opções De Financiamento

http://ciscocapital.com/


Entre em contato caso queira saber mais 
informações sobre os Switches Cisco Nexus 

série 9000:

0800-76-21300

www.cisco.com.br


