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Cisco Services Ready Engine
Blade roteador compacto, versátil e de alto desempenho
Os módulos Cisco® Services Ready Engine (SRE) são blades roteadores para a 2ª Geração de Integrated Services
Routers da Cisco que oferecem a capacidade de hospedar aplicativos da Cisco, personalizados e de outros fabricantes.
Os módulos contam com processadores próprios, armazenamento, interfaces de rede e memória que funcionam de
forma independente dos recursos do roteador hospedado, garantindo o desempenho máximo simultâneo do aplicativo
e do roteamento, além de reduzir o espaço físico, diminuindo o consumo de energia e simplificando a administração de
TI do escritório remoto. Você pode provisionar aplicativos no módulo remotamente a qualquer momento. Essa solução
pode ajudar a empresa a implantar rapidamente novos aplicativos no escritório remoto sob demanda, reduzir o custo da
infraestrutura operacional do escritório e proteger o investimento em TI no mesmo.
O Cisco SRE oferece o que há de mais moderno em infraestrutura de hospedagem para o escritório remoto que
combina os serviços de rede, colaboração, processamento e armazenamento, além do gerenciamento centralizado
em um sistema coeso projetado para reduzir custos e aumentar a eficiência operacional do escritório remoto.
Contém todos os elementos necessários para otimizar a infraestrutura de TI do escritório remoto para disponibilizar
aplicativos do centro de dados e a implantação de aplicativos do escritório remoto sob demanda e os hospedar em
um único chassi – a 2ª Geração de Integrated Services Routers da Cisco.
A figura 1 mostra o Módulo de serviços interno (ISM) Cisco SRE e o Módulo de serviços (SM) Cisco SRE; a tabela 1
resume os recursos e benefícios dos módulos.
Figura 1.

Tabela 1.

Módulo de serviços interno (ISM) Cisco SRE e os Módulos de serviços (SM) Cisco SRE

Resumo de recursos e benefícios do Cisco Services Ready Engine

Recursos principais

Principais benefícios

● Hospeda aplicativos da Cisco, de outros fabricantes e personalizados
● Tamanho compacto, baixo consumo de energia e baixa emissão de
carbono
● Equipamento de alto desempenho e alta capacidade

● Otimiza e consolida a infraestrutura do escritório remoto
● Reduz a conta de energia elétrica e protege o meio ambiente

● Provisionamento de aplicativos remotos, sob demanda
● Gerenciamento e solução de problemas centralizados

● Simplifica a administração e reduz custos

● Implanta aplicativos que requerem desempenho
● Proporciona mais versatilidade à infraestrutura do escritório remoto
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Consolidação do escritório remoto
As empresas hoje estão buscando a centralização e a consolidação dos servidores de infraestrutura dos escritórios
remotos a fim de reduzir os custos e a complexidade dos sistemas de TI. Essa iniciativas, embora tragam os
benefícios esperados, normalmente criam novos desafios:
●

Desempenho dos aplicativos: aplicativos vitais hospedados de maneira centralizada devem apresentar
o mesmo desempenho e proporcionar a mesma experiência ao usuário como se estivessem hospedados
localmente.

●

Funcionamento dos aplicativos: aplicativos e serviços de rede vitais para as transações comerciais do
escritório remoto devem funcionar mesmo durante falhas da rede remota.

●

Flexibilidade da infraestrutura: a infraestrutura consolidada do escritório remoto deve ter versatilidade e
recursos suficientes para acomodar a implantação sob demanda de novos aplicativos.

●

Gerenciamento centralizado: os sistemas de gerenciamento devem incluir todos os componentes de
infraestrutura, oferecer recursos de automação para vários escritórios remotos e funcionar de maneira
transparente pela rede remota.

O Cisco SRE foi reformulado com o intuito de ajudar as empresas a superar esses desafios. Ele oferece os
componentes de hardware, infraestrutura e gerenciamento otimizados para implantação e disponibilização de
aplicativos em escritórios remotos. Os serviços de colaboração e rede hospedados do Cisco SRE suportam a
centralização de aplicativos no centro de dados ao otimizar o acesso à rede remota e proporcionar a sobrevivência
da comunicação. Os serviços de processamento e armazenamento hospedados do Cisco SRE suportam
hospedagem e implantação sob demanda de aplicativos vitais que devem residir no escritório remoto. O sistema
inteiro é gerenciado centralmente por um sistema de gerenciamento de servidores de outros fabricantes e pelo
CiscoWorks LAN Management System (CiscoWorks LMS).
Os módulos Cisco SRE e a infraestrutura de software possibilitam a implantação remota e a hospedagem sob demanda
de aplicativos da Cisco, de outros fabricantes e personalizados. Um modelo de implantação pronta para funcionar
separa o hardware do Cisco SRE do software, assim é possível provisionar os aplicativos do módulo remotamente, a
qualquer momento. Esses recursos, a ampla coleção de serviços para escritórios remotos disponíveis no Cisco IOS®
Software e o vasto conjunto de interfaces de conexão de rede e módulos — tudo integrado e mantido em um único
equipamento — fazem da 2ª Geração de Integrated Services Routers da Cisco a plataforma multifuncional perfeita para
otimizar a infraestrutura de TI dos escritórios remotos.
A 2ª Geração de Integrated Services Routers da Cisco com os módulos Cisco SRE é o único dispositivo do mercado
atualmente capaz de consolidar as funções de todo o escritório remoto em um único equipamento, eliminando por
completo a necessidade de servidores e aplicativos no escritório remoto.

A vantagem do Cisco SRE
Projetado para atender às necessidades de empresas de todos os tamanhos, o Cisco SRE sobressai em cinco áreas
principais, apresentadas nas próximas seções.
Hospeda aplicativos da Cisco, de outros fabricantes e personalizados
Os recursos de hospedagem de aplicativos do Cisco SRE permitem consolidar a infraestrutura de TI do escritório
remoto em um único equipamento. A tabela 2 lista os aplicativos dos escritórios remotos suportados nos módulos
Cisco SRE. Os aplicativos de outros fabricantes listados na tabela 2 são hospedados no Cisco AXP. Consulte as
datas de disponibilidade no Informativo do produto Cisco SRE. À medida que mais fornecedores forem incluídos
na lista de aplicativos do Cisco AXP, seus produtos terão suporte automaticamente nos módulos Cisco SRE.
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Tabela 2.

Aplicativos suportados pelos módulos Cisco SRE (Consulte as datas de disponibilidade no Informativo do produto
Cisco SRE)

Categoria

Aplicativos

Benefícios

Serviços de rede

● Cisco Wireless LAN Controller (WLC)
● Infoblox Core Network Services
● Cisco Network Analysis Module (NAM)

Mais eficiência dos aplicativos do escritório remoto, resultando
na visibilidade e no gerenciamento

Serviços de aplicativos

● Wide Area Application Services (WAAS)
● Cisco Application Extension Platform (AXP)
● Integrated Storage System (ISS)

Melhora o desempenho e a confiabilidade geral das soluções
para escritório remoto e possibilita a centralização de servidores

Comunicações
unificadas

● Módulo Cisco Unity Express (correio de voz e
resposta de voz interativa [IVR])
● Nice Voice Recording
● Sagem Interstar Fax over IP
● Singlewire Paging over IP

Comunicação e colaboração mais eficientes, resultado da
integração de aplicativos e da infraestrutura

Segurança física

● Videomonitoramento integrado Cisco

Mais segurança física, proteção da propriedade e cumprimento
de leis

Aplicações industriais

● Tiani Medical Data Exchange Solution
● Orion Rhapsody
● Global Protocols Skipware

Aproveita os benefícios dos aplicativos que oferecem soluções
específicas para atender às necessidades da empresa.

Tamanho compacto e baixa emissão de carbono
O Cisco SRE é fornecido em dois formatos convenientes (Tabela 3): o Módulo de serviços interno Cisco SRE
compacto, que é instalado dentro do roteador, e o Módulo de serviços Cisco SRE de alto desempenho, instalado
em um dos slots externos do roteador. A diferença entre os dois formatos é a maneira como são suportados nos
diversos modelos de roteadores, como mostra a tabela 4. A possibilidade de instalação dentro do chassi na
2ª Geração de Integrated Services Routers da Cisco cria um equipamento poderoso para diversas aplicações
no escritório remoto. Essa solução conta com os seguintes recursos:
●

Diferente dos servidores e equipamentos usados no escritório remoto, os módulos do Cisco SRE não
ocupam mais espaço físico.

●

O fato de ser integrado à 2ª Geração de Integrated Services Routers da Cisco elimina a necessidade de
cabos, portas de switch, cabos de força e placas de rede.

●

Os módulos do Cisco SRE têm alta eficiência energética, consumindo apenas uma fração da energia
requerida pelos servidores e equipamentos do escritório remoto.

●

O recurso que permite ligar/desligar o dispositivo à distância reduz o consumo de energia quando o módulo
não está sendo utilizado por nenhum aplicativo e ainda pode ser programado para desligar fora do horário
comercial.

O tamanho compacto da combinação da 2ª Geração de Integrated Services Routers da Cisco e da solução Cisco
SRE se traduz em economia em termos de energia elétrica, refrigeração, cabeamento e espaço em rack, o que, por
sua vez, resulta em menos emissões de carbono e desperdício de recursos naturais.
Tabela 3.

Tipos de módulos do Cisco SRE

Módulo
Módulo de serviços (SM) do Cisco SRE

Especificação
● O Módulo de serviços do Cisco SRE é suportado nos modelos Cisco 2911, 2921, 2951,
3925 e 3945 da 2ª Geração de Integrated Services Routers da Cisco.
● É possível instalar de 1 a 4 SMs por equipamento, dependendo do modelo do roteador.
● O Cisco SRE SM substitui o módulo de rede (NM) da geração anterior; contudo, os módulos
NM e NME existentes são suportados na 2ª Geração de Integrated Services Routers da
Cisco com uma placa portadora no novo slot SM.

Módulo interno de serviços (ISM) da Cisco SRE

● O Módulo interno de serviços do Cisco SRE é suportado nos modelos Cisco 1941, 2901,
2911, 2921, 2951, 3925 e 3945 da 2ª Geração de Integrated Services Routers da Cisco.
● É possível instalar 1 ISM por equipamento.
● O Cisco SRE ISM substitui o módulo de integração avançado (AIM) da geração anterior;
os módulos AIM existentes não são suportados no novo slot ISM.
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Tabela 4.

Suporte a módulos do Cisco SRE dos Integrated Services Routers da Cisco

Modelo

Máximo de módulos do Cisco SRE

ISM do Cisco SRE 300

Cisco 1941

1

1

SM do Cisco SRE 700/900

Cisco 2901

1

1

Cisco 2911

2

1

1

Cisco 2921

2

1

1

Cisco 2951

3

1

2

Cisco 3925

3

1

2

Cisco 3945

5

1

4

Equipamento de alto desempenho e alta capacidade
Os módulos do Cisco SRE oferecem desempenho em termos de processamento e capacidade de armazenamento
equivalente ao dos servidores e equipamentos típicos de escritórios remotos. Os diversos módulos do Cisco SRE
fornecem opções diferentes de processador, armazenamento e memória para aplicações com requisitos de
desempenho diferentes. As especificações de hardware são apresentadas na tabela 6 (adiante neste documento).
Estes são os recursos principais:
●

Opções de processador com um ou vários núcleos x86 de 64 bits

●

Disco rígido com capacidade de até 1 terabyte

●

RAID 0, RAID 1 e disco de troca imediata no SM do Cisco SRE 900

●

Discos com troca em uso no SM do Cisco SRE 700 e do Cisco SRE 900

●

Virtualização assistida por hardware e chip interno de criptografia

Todo o hardware do Cisco SRE é independente dos recursos do roteador onde está instalado, o que ajuda a garantir
o máximo de desempenho para aplicativos e roteamento simultâneos. O módulo é conectado ao roteador por um link
Gigabit Ethernet interno. O hardware de alto desempenho permite que a CPU e os aplicativos que requerem muito
espaço em disco sejam mantidos no módulo do Cisco SRE. O chip interno de criptografia suporta algoritmos de
criptografia padrão comuns e fornece aceleração adicional para aplicativos de segurança.
Provisionamento de aplicativos sob demanda
É possível instalar, substituir ou desinstalar rapidamente aplicativos da infraestrutura de hospedagem do Cisco
SRE usando um dispositivo da Cisco ou ferramentas de gerenciamento de rede conhecidos. As ferramentas de
gerenciamento permitem a substituição de um tipo de aplicativo por outro diferente, mesmo que seja de um tipo sem
qualquer relação, em um Cisco SRE ou um grupo dos mesmos Além disso, você pode implantar o Cisco SRE no
escritório remoto sem qualquer aplicativo quando a rede estiver sendo instalada e provisioná-lo rapidamente com um
aplicativo suportado posteriormente. Por fim, o mesmo hardware consistente pode ser usado para hospedar aplicativos
diferentes em outros escritórios remotos. A figura 2 mostra as diversas opções de provisionamento do Cisco SRE:
●

Instalar um aplicativo do escritório remoto no módulo do Cisco SRE durante a implantação da rede.

●

Instalar um aplicativo do escritório remoto no módulo do Cisco SRE posteriormente.

●

Substituir um aplicativo do escritório remoto por outro sem fazer alterações no hardware.

●

Usar a mesma infraestrutura para executar vários aplicativos em escritórios remotos diferentes.
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Os recursos de provisionamento sob demanda dos módulos do Cisco SRE proporcionam os seguintes benefícios
para a empresa:
●

Custo total de propriedade (TCO) menor: os módulos do Cisco SRE eliminam custos futuros das visitas
para implantação. É possível provisionar novos aplicativos remotamente usando o CiscoWorks LAN
Management System (LMS) ou o Cisco Configuration Professional, sem qualquer modificação de hardware
ou no cabeamento do escritório remoto.

●

Mais eficiência operacional: os módulos do Cisco SRE diminuem o time-to-market da implantação de novos
aplicativos. É possível aproveitar novas oportunidades de negócios com rapidez ao provisionar os escritórios
remotos com aplicativos que foram previamente configurados com o módulo do Cisco SRE.

●

Infraestrutura à prova de futuro: os módulos do Cisco SRE oferecem flexibilidade para satisfazer os
requisitos comerciais que sempre sofrem alterações. Os módulos do Cisco SRE podem substituir um
aplicativo por outro diferente, mais apropriado.

Figura 2.

Utilização da mesma infraestrutura do Cisco SRE para aplicativos diferentes

Gerenciamento e solução de problemas centralizados
É possível provisionar e gerenciar aplicativos hospedados no Cisco SRE usando o Cisco Configuration Professional,
a interface de linha de comando (CLI) e o CiscoWorks LMS. Essas ferramentas conhecidas de gerenciamento de
rede (tabela 5) oferecem opções de gerenciamento de um ou vários dispositivos. Além disso, os módulos do Cisco
SRE são fornecidos com uma ferramenta de diagnóstico de hardware interna que monitora o estado do hardware ou
soluciona problemas. O gerenciamento centralizado dos módulos do Cisco SRE conta com os seguintes recursos:
●

A descoberta automática relata o tipo, a capacidade e as propriedades dos módulos e aplicativos instalados.

●

O monitoramento centralizado informa o estado e o status dos módulos instalados.

●

O provisionamento centralizado possibilita instalação, atualização e desinstalação remotas de aplicativos.

Os aplicativos de gerenciamento de rede são úteis para reduzir despesas operacionais (OpEx) e melhorar a
disponibilidade da rede por meio da simplificação e automação de muitas tarefas diárias associadas ao gerenciamento
de uma rede de escritórios remotos.
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Tabela 5.

Aplicativos de gerenciamento de rede suportados pelo Cisco SRE

Aplicativo

Descrição

CiscoWorks LMS

3.2
O CiscoWorks é um conjunto de aplicativos integrados que simplificam o gerenciamento diário
de redes Cisco de ponta a ponta, reduzindo as despesas operacionais e aumentando a
disponibilidade da rede. Oferece aos gerenciadores de rede uma interface da web fácil de usar
para configurar, administrar, monitorar e solucionar problemas da rede, poupando tempo na hora
de configurar novos serviços e reduzindo o tempo necessário para isolar e corrigir rapidamente
problemas da rede.

Versão

Cisco Configuration
Professional

Essa ferramenta de gerenciamento de dispositivos com interface de usuário gráfica para os
roteadores de acesso da Cisco simplifica a configuração do roteamento, do firewall, do sistema
de prevenção de intrusão (IPS), da VPN, da comunicação unificada e das redes remotas e local
com assistentes fáceis de usar.

2.0

O Cisco Configuration Professional é uma ferramenta inestimável que aumenta a produtividade
dos administradores de rede e dos parceiros de canal durante o trabalho de implantação de
roteadores, aumentando também a confiança e facilitando o serviço. Ele oferece um bloqueio do
roteador com um clique e um recurso inovador de auditoria de voz e segurança para verificar a
configuração do roteador e recomendar as alterações necessárias. Também monitora o status
do roteador e soluciona problemas de conexão da rede remota e da VPN.
O Cisco Configuration Professional é gratuito; você pode fazer o download em
http://www.cisco.com/go/ciscocp.

Especificações dos produtos
A tabela 6 apresenta as especificações detalhadas de todos os modelos de módulos do Cisco SRE.
Tabela 6.

Especificações do produtos dos módulos do Cisco SRE

Recurso

ISM do Cisco SRE 300

SM do Cisco SRE 700

SM do Cisco SRE 900

SKU do produto

ISM-SRE-300-K9

SM-SRE-700-K9

SM-SRE-900-K9

Formato

ISM

SM

SM

®

®

CPU

Processador Intel Genuíno de
1,06 GHz

Intel Core™2 1,86 GHz

Intel® Core™2 Duo 1,86 GHz

DRAM

512 MB

2 GB

4 GB

Memória Compact Flash

Módulo de memória flash USB
interno de 4 GB

Módulo de memória flash USB interno de Módulo de memória flash USB
2 GB
interno de 2 GB

Disco rígido

Nenhum

1 x 500 GB

2 x 500 GB
(1 TB em modo não-RAID)

HDD de troca imediata

Nenhum

Nenhum

Sim

Suporte a Redundant Array of
Independent Disks (RAID)

Nenhum

Nenhum

RAID 0,1

Interfaces de rede internas

Conectividade Gigabit Ethernet Conectividade Gigabit Ethernet com a
com a placa-mãe do roteador
placa-mãe do roteador

Conectividade Gigabit Ethernet
com a placa-mãe do roteador

Interfaces de rede externas

Nenhum

1 conector USB

1 conector USB

1 conector RJ-45 Gigabit Ethernet

1 conector RJ-45 Gigabit Ethernet

Plataformas de roteamento

1941, 2901, 2911, 2921, 2951,
3925, 3945

2911, 2921, 2951, 3925, 3945

2911, 2921, 2951, 3925, 3945

Cisco IOS® Software (no
roteador)

IOS versão 15.0(1)M

IOS versão 15.0(1)M

IOS versão 15.0(1)M

Aceleração de criptografia
baseada em hardware integrada

Não

Não

Sim
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Recurso

ISM do Cisco SRE 300

SM do Cisco SRE 700

SM do Cisco SRE 900

Aplicativos suportados
Aplicativos

● Cisco Unity Express (CUE)
● Cisco Application
Extension Platform (AXP)
● Cisco Wireless LAN
Controller (WLC)
● Infoblox Core Network
Services
● Cisco Network Analysis
Module (NAM)
● Global Protocols Skipware
● Nice Voice Recording
● Sagem Interstar Fax over IP

● Cisco Unity Express (CUE)
● Cisco Application Extension Platform
(AXP)
● Cisco Wireless LAN Controller (WLC)
● Wide Area Application Services
(WAAS)
● Videomonitoramento integrado Cisco
● Infoblox Core Network Services
● Cisco Network Analysis Module (NAM)
● Global Protocols Skipware
● Nice Voice Recording
● Sagem Interstar Fax over IP
● Tiani Medical Data Exchange Solution
● Orion Rhapsody Connect

● Cisco Application Extension
Platform (AXP)
● Wide Area Application Services
(WAAS)
● Videomonitoramento integrado
Cisco
● Integrated Storage System (ISS)
● Infoblox Core Network Services
● Cisco Network Analysis Module
(NAM)
● Global Protocols Skipware
● Nice Voice Recording
● Sagem Interstar Fax over IP
● Tiani Medical Data Exchange
Solution
● Orion Rhapsody Connect

Especificações de alimentação
Consumo de energia (máximo)

20W

50W

50W

Especificações físicas
Dimensões (A x L x P)

0,85 pol. x 4 pol, x 6,1 pol.

1,58 pol. x 7,44 pol, x 7,5 pol.

1,58 pol. x 7,44 pol, x 7,5 pol.

(2,2 mm x 10,2 mm x 15,5 mm)

(4 mm x 18,9 mm x 19,1 mm)

(4 mm x 18,9 mm x 19,1 mm)

Dimensões da embalagem
(A x L x P com a embalagem)

9,45 pol. x 7,18 pol, x 2,38 pol.

9,5 pol. x 7,5 pol, x 2,5 pol.

9,5 pol. x 7,5 pol, x 2,5 pol.

(24 mm x 18,4 mm x 6,05 mm)

(24,1 mm x 19,1 mm x 6,4 mm)

(24,1 mm x 19,1 mm x 6,4 mm)

Peso máximo

0,206 kg (0,5 lb.)

1,1 kg (2,5 lb.)

1,1 kg (2,5 lb.)

Por requisitos de operação da
plataforma instalada

Normal de 0 a 40 °C

Normal de 0 a 40°C

Pouco tempo entre –5 e +55 °C

Pouco tempo entre –5 e +55 °C

Umidade

Por requisitos de operação da
plataforma instalada

10 a 85% em operação

10 a 85% em operação

Altitude (em operação)

Por requisitos de operação da
plataforma instalada

40 °C no nível do mar

Especificações de ambiente
Condições de operação
Temperatura de operação

40 °C a 1.800 m
30 °C a 4.000 m
27,2 °C a 4.600 m
Observação: acima de 2.600 m, diminua 1,4 °C a cada 300 m.

Condições para transporte/armazenamento
Temperatura

de –25 a +70 °C

de –20 a +65 °C

de –20 a +65 °C

Umidade relativa

5 a 95%

5 a 95%

5 a 95%

Altitude

4.600 m

4.600 m

4.600 m

Conformidade regulatória
Segurança

Por requisitos de segurança da
plataforma instalada

● UL 60950-1, Primeira edição, Standard for safety for information technology
equipment (EUA)
● CAN/CSA-C22.2 Nº 60950-1-03, Safety of information technology equipment
including electrical business equipment (Canadá)
● IEC 60950-1:2001, Safety of information technology equipment / Segunda
edição -2005) (mundial)- 2a. edição. 2005 (é opcional e será implantada
em 1º de dezembro de 2010)
● EN 60950 -1:2001, Safety of information technology equipment
(CENELEC; inclui EU e EFTA)
● GB4943-2001, Safety of information technology equipment (PRC)
● AS/NZS 60950-1, Safety of information technology equipment including
electrical business equipment (Austrália)
● NOM-019, Segurança de equipamentos de processamento de dados
(México)
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Recurso

ISM do Cisco SRE 300

EMC

AS/NZS 3548 : 1995 incluindo
Emendas 1 e 2; Classe A
(Austrália)
CISPR 22 : 1997; Classe A
(Internacional)
Code of Federal Regulations,
Title 47, Part 15, Sub-part B:
2000; Class A (Estados
Unidos - FCC)
CNS-13438 (Taiwan)
EN55022: 1998, EN61000-3-2:
1995, EN61000-3-3: 1995,
EN55024: 1998, EN50082-1:
1997 (União Européia e Leste
Europeu)
EN300386: 2000; Class A
(União Européia - operadores
de equipamento de rede de
telecomunicação licenciado)
ICES-003 Issue 3, 1998
(Canadá)
VCCI V-3/00.04 (Japão)

SM do Cisco SRE 700

SM do Cisco SRE 900

Emissão:
● 47 CFR Parte 15 Classe A
● CISPR22 Classe A
● EN300386 Classe A
● EN55022 Classe A
● EN61000-3-2
● EN61000-3-3
● SD/EMI (Índia)
● KN22 (Coreia)
● VCCI Classe I;
● AS/NZS CISPR 22 Classe B
Imunidade:
● CISPR24
● EN300386
● EN50082-1
● EN55024
● SD/EMI (Índia)
● KN22 (Coreia)
● EN61000-6-1

Informações para fazer o pedido
Para saber como comprar os módulos do Cisco SRE, acesse o Guia de compra de módulos do SRE. Para fazer o
pedido, visite a página inicial de pedidos da Cisco e consulte as tabelas 7 e 8. Para obter os números de produtos
adicionais, incluindo as ofertas de pacotes do Cisco SRE, consulte a lista de preços da Cisco ou entre em contato
com seu representante de conta local da Cisco.
Para baixar o software, acesse o Cisco Software Center.
Tabela 7.

Informações para comprar o Cisco SRE

Número do produto

Descrição do produto

ISM-SRE-300-K9

DRAM de 512 MB, armazenamento em flash de 4 GB

SM-SRE-700-K9

DRAM de 2 GB, armazenamento em flash de 512 MB, disco rígido de 500 GB, disco com troca no local

SM-SRE-900-K9

DRAM de 4 GB, armazenamento em flash de 2 GB, 2 discos rígidos de 500 GB (1 TB de armazenamento),
chip interno de criptografia, suporte a RAID 0/1, disco com troca imediata

SM-DSK-SATA-500GB=

Disco de 500 GB sobressalente para o SM-SRE-900-K9

SM-MEM-DDR2-2GR=

Atualização de memória de 2 GB para o SM do SRE 700

Tabela 8.

Pacotes Cisco SRE e ISR G2 da Cisco

SKU para compra

Descrição

C1941-SEC-SRE/K9

Cisco 1941 pacote SRE, SRE 300, licença SEC PAK

C2901-VSEC-SRE/K9

Cisco 2901 pacote SRE, SRE 300, PVDM3-16, UC e licença SEC PAK

C2911-VSEC-SRE/K9

Cisco 2911 pacote SRE, SRE 300, PVDM3-16, UC e licença SEC PAK

C2921-VSEC-SRE/K9

Cisco 2921 pacote SRE, SRE 700, PVDM3-32, UC e licença SEC PAK

C2951-VSEC-SRE/K9

Cisco 2951 pacote SRE, SRE 700, PVDM3-32, UC e licença SEC PAK

C3925-VSEC-SRE/K9

Cisco 3925 pacote SRE, SRE 700, PVDM3-64, UC e licença SEC PAK

C3945-VSEC-SRE/K9

Cisco 3945 pacote SRE, SRE 700, PVDM3-64, UC e licença SEC PAK
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Informações de garantia
As informações sobre garantia estão disponíveis no site Cisco.com, na página Garantias de produtos.

Informações sobre serviços e suporte
Os serviços e suporte para o hardware do Cisco SRE é coberto pelo contrato SMARTnet do roteador no qual o
módulo será instalado. Os aplicativos suportados pelo Cisco SRE possuem opções de atualização associadas do
Cisco Software Application Support plus Upgrades (SASU), que devem ser adquiridas separadamente; elas não
estão incluídas no contrato SMARTnet do roteador nem do módulo Cisco SRE.

Saiba mais
Para obter mais informações sobre os módulos do Cisco SRE, visite http://www.cisco.com/go/SRE ou entre em
contato com seu representante de conta local da Cisco.
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