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Comparação com os switches da 
concorrência

Cisco HPE Huawei Juniper

Inovações

Proteção do 
investimento 
com chip 
personalizado

O exclusivo e 
potente ASIC 
UADP oferece 
recursos líderes 
do setor.

O chip personalizado 
da Cisco garante 
recursos empresariais 
robustos, longevidade da 
plataforma e proteção do 
investimento.

Limitado
Adquirir soluções de 
vários fornecedores torna 
as linhas de produto 
inconsistentes e reduz a 
durabilidade. A maioria 
das plataformas de 
switch são feitas com 
chips de silício comercial, 
com flexibilidade limitada. 

Limitado
Quando comparado 
ao UADP da Cisco, o 
ENP da Huawei não 
oferece a mesma 
capacidade. A Huawei 
não tem uma interface 
de empilhamento de 
alta velocidade, deixa 
a desejar em termos 
de desempenho 
e flexibilidade de 
processamento de 
pacotes e oferece pouca 
visibilidade dos fluxos de 
dados.

As plataformas de switch 
são baseadas em chip de 
silício comercial, o que 
limita a flexibilidade e os 
recursos.

Gerenciado na 
nuvem

O Cisco Meraki 
Dashboard 
proporciona uma 
experiência de 
cliente superior 
e simplifica 
as operações 
comerciais.

O Cisco Meraki 
Dashboard é uma 
arquitetura baseada 
em software aberta e 
extensível, que acelera e 
otimiza as operações de 
redes empresariais.

Tecnologia 
multigigabit

Ofereça 
aos clientes 
switches 
compatíveis 
com Wi-Fi 
6, 802.11ac 
Wave 2 e 
outras novas 
gerações.

A Tecnologia Cisco 
Multigigabit prepara 
as redes de acesso 
dos clientes para as 
inovações futuras, 
disponibilizando 
velocidades de 1G, 
2,5G e 5G nos cabos de 
Categoria 5e/6 atuais.

Limitado
A HPE oferece 
tecnologia multigigabit 
equivalente com a Smart 
Rate, limitada a duas 
plataformas de produtos 
e um determinado 
número de portas.

Limitado
Multigigabit até 2.5 G 
apenas em alguns 
modelos de switch.

https://meraki.cisco.com/products/switches?dtid=osscdc000283
https://meraki.cisco.com/products/switches?dtid=osscdc000283
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Inovações

Visibilidade 
e controle de 
aplicação (AVC)

Identifique 
e mantenha 
em operação 
mais de 1400 
aplicações. 
Saiba diferenciar 
aplicações não 
criptografadas 
de aplicações 
criptografadas 
para garantir 
o tratamento 
adequado 
do tráfego 
essencial para os 
negócios.

Os switches de acesso 
da Cisco inspecionam 
o tráfego e os fluxos de 
aplicação para reforçar 
a política de acesso 
à rede e protegê-la 
contra ataques via Cisco 
IOS Flexible NetFlow, 
DNS-AS, NBAR e Cisco 
DNA Assurance.

Limitado
As plataformas de switch 
da HPE limitam-se à 
classificação simples 
e básica do tráfego e 
à implementação de 
políticas com ACL. Essas 
plataformas também são 
limitadas pela falta de 
capacidade de memória 
nos switches de acesso.

Limitado
Monitoramento de SLA 
limitado com Huawei 
iPCA.

Infraestrutura 
convergente: 
automação 
confiável na 
WAN, WLAN e 
rede com fio.

Implante uma 
filial online ou 
uma nova política 
de aplicação 
em questão 
de minutos, 
usando um 
único painel de 
controle e real 
convergência de 
rede.

Use a Cisco Prime 
Infrastructure para 
provisionar centralmente 
a seleção de caminho 
da WAN com a IWAN 
e oferecer segurança, 
criptografia, visibilidade 
de aplicação e controle 
com o Cisco DNA Center 
e o Cisco TrustSec.

Limitado
A HPE usa controladores 
de SDN e AirWave para 
implantação automatizada 
da infraestrutura somente 
com os switches Aruba. 
Para um único painel 
de controle, a HPE usa 
IMC para os switches 
HPE originais, mas não é 
compatível com AirWave. 

Limitado
O SVF da Huawei não 
oferece real convergência 
da rede.

Monitoramento 
por tipo de 
endpoint

Monitore e 
classifique os 
comportamentos 
dos dispositivos  
e dados 
essenciais para 
a identificar 
problemas.

A Cisco usa análises 
para monitorar o 
comportamento com 
o Stealthwatch e o 
NetFlow, e classifica o 
tráfego na borda e na 
parte interna da rede 
com o TrustSec.

Limitado
O Aruba oferece 
recursos muito 
limitados. O nó em 
túnel é oferecido como 
uma solução guarda-
chuva que não permite 
escalabilidade.

Limitado
O iPCA é oferecido 
como opção, mas 
fornece suporte e 
visibilidade limitados à 
plataforma.

https://www.cisco.com/c/en/us/products/ios-nx-os-software/ios-netflow/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/ios-nx-os-software/network-based-application-recognition-nbar/prod_case_study09186a00800ad0ca.html
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/cloud-systems-management/dna-center/nb-09-dna-center-so-cte-en.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/cloud-systems-management/dna-center/nb-09-dna-center-so-cte-en.pdf
https://www.cisco.com/c/pt_br/products/cloud-systems-management/prime-infrastructure/index.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/products/cloud-systems-management/prime-infrastructure/index.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/solutions/enterprise-networks/intelligent-wan/index.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/products/cloud-systems-management/dna-center/index.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/products/security/stealthwatch/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/ios-nx-os-software/ios-netflow/index.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/solutions/enterprise-networks/trustsec/index.html
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Inovações

Suporte a 
novos recursos 
sem grandes 
atualizações

Evite 
atualizações 
desnecessárias, 
aproveitando os 
access points, 
controladores 
e switches que 
sua empresa 
já possui 
sem afetar o 
desempenho.

Com a integração de 
ASICs personalizados, 
UADP e modularidade 
de Access Point, a 
Cisco oferece suporte a  
inovações.

Limitado

Não oferece suporte 
a APs modulares. 
As plataformas de 
switch usam um ASIC 
personalizado com 
extensão limitada.

Limitado

Atualmente, não oferece 
suporte para access 
points modulares 
compatíveis com análise 
baseada em local e 
beacons/BLE. Somente 
o AP4050DN oferece 
alguma modularidade 
nos casos de uso de 
IoT.

Não oferece 
plataforma sem fio, e a 
plataforma de switch é 
baseada em chips de 
silício comercial.

Agilidade

Melhor 
experiência 
para usuários 
da Apple

Promova 
uma melhor 
experiência 
de usuário em 
aplicações 
relevantes para 
os negócios 
em todos os 
dispositivos 
Apple.

A Cisco e a Apple 
uniram esforços para 
melhorar a experiência 
dos usuários de 
dispositivos da Apple 
quando conectados a 
uma rede  da Cisco.

Limitado

A funcionalidade só 
pode ser oferecida com 
a priorização manual de 
QoS e padrões de Wi-Fi.

Limitado

A funcionalidade só 
pode ser oferecida com 
a priorização manual de 
QoS.

Alta 
disponibilidade

Suporte a 
redundância 
para oferecer 
resiliência 
empresarial.

Os switches da Cisco 
oferecem recursos 
inovadores de ISSU, 
GIR e redundância 
de espera ativa N+1 
nas pilhas, bem 
como redudância 
de alimentação e 
ventiladores.

Limitado

A Huawei afirma ter 
ISSU em alguns de seus 
switches.

https://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/catalyst-9100ax-access-points/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/catalyst-9100ax-access-points/index.html
https://e.huawei.com/br/products/enterprise-networking/wlan/indoor-access-points/ap4050dn-e
https://www.cisco.com/c/m/en_us/solutions/strategic-partners/apple.html
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Agilidade

Desempenho 
de aplicação 
consistente em 
toda a rede

Ajude a garantir 
a experiência 
de voz e vídeo 
em toda a rede 
automaticamente, 
sem a 
intervenção do 
departamento 
de TI.

Utilizando as práticas 
recomendadas, a 
aplicação Video QoS 
oferece um método 
simplificado de 
fornecer QoS completo.

Detectar e 
definir atributos 
para novos 
dispositivos

Quando 
telefones IP, 
câmeras, access 
points ou outros 
dispositivos se 
conectarem, 
configurações 
como QoS, 
VLAN e 
segurança 
serão aplicadas 
automaticamente.

Com o Cisco Auto 
Smartports, os 
dispositivos são 
detectados de forma 
dinâmica e as portas são 
configuradas com base 
no tipo de dispositivo 
detectado na porta.

Limitado
A HPE detecta e define 
características em um 
AP ao anexá-lo a um 
switch HPE, mas não 
detecta outros tipos de 
dispositivo. 

Resiliência de 
energia para 
IoT e outros 
dispositivos

Tenha um 
ambiente 
sempre ativo 
de IoT e outros 
dispositivos 
acionados via 
PoE, mesmo 
quando 
o switch 
reinicializar.

A Cisco disponibiliza 
Persistent PoE, Fast 
PoE e Universal PoE e 
oferece redundância em 
vários níveis por meio do 
StackWise.

Limitado
A HPE oferece suporte 
básico a PoE/PoE+ 
(30 W) e redundância 
energética de 1:1 via 
fonte de alimentação 
dupla, que é suportada 
em apenas alguns 
switches.

Limitado
A Huawei é compatível 
com PoE e PoE+ PoH 
(95 W) em uma única 
plataforma S5700. A 
redundância energética 
é 1:1 PoH (power over 
HDMI) (95W) em só uma 
plataforma S5700.

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/quality-of-service-qos/qos-video/212134-Video-Quality-of-Service-QOS-Tutorial.html
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/auto_smartports/configuration/guide/iosaspcg/concepts.html
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/auto_smartports/configuration/guide/iosaspcg/concepts.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/upoe/index.html
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9000/nb-06-cat-9k-stack-wp-cte-en.pdf
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Segurança

Segurança 
integrada

Antecipe-se 
para proteger a 
rede.

Os switches da 
Cisco oferecem 
recursos avançados 
de segurança, como 
o Cisco TrustSec, 
Network as a Service 
(NaaS), Cisco Network 
Security Analytics, 
Cisco Stealthwatch, 
Cisco Identity Services 
Engine, Encrypted Traffic 
Analytics, Network as an 
Enforcer (NaaE), gateway 
mDNS e criptografia de 
link MACsec-256.

Detecção de 
ameaças

Elimine 
ameaças 
rapidamente 
em toda a rede 
(com e sem fio) 
de um único 
lugar.

Elimine ameaças em 
toda a rede com as 
soluções de segurança 
da Cisco. Os produtos 
incluem o Stealthwatch, 
TrustSec, Trustworthy 
Solutions, Encrypted 
Traffic Analytics, 
Identity Services 
Engine e Rapid Threat 
Containment.

Limitado

A HPE disponibiliza o 
sFlow, ClearPass e nó 
em túnel para garantir 
segurança em toda a 
rede com e sem fio.

https://www.cisco.com/c/pt_br/solutions/enterprise-networks/trustsec/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/enterprise-network-security/network-security-analytics.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/enterprise-network-security/network-security-analytics.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/products/security/stealthwatch/index.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/products/security/identity-services-engine/index.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/products/security/identity-services-engine/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/enterprise-network-security/eta.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/enterprise-network-security/eta.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/enterprise-network-security/net-enforcer.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/enterprise-network-security/net-enforcer.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/products/security/stealthwatch/index.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/solutions/enterprise-networks/trustsec/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/about/trust-center/technology-built-in-security.html
https://www.cisco.com/c/en/us/about/trust-center/technology-built-in-security.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/enterprise-network-security/eta.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/enterprise-network-security/eta.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/products/security/identity-services-engine/index.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/products/security/identity-services-engine/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/rapid-threat-containment/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/rapid-threat-containment/index.html
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Segurança

A rede baseada 
em intenção 
oferece 
disponibilidade, 
agilidade e 
segmentação 
de políticas

A rede baseada 
em intenção 
melhora a 
disponibilidade 
e a agilidade da 
rede. Simplifica 
o gerenciamento 
do ciclo de 
vida da rede de 
ponta a ponta 
com design, 
implementação 
e operação 
automatizados, 
bem como 
garantia 
avançada de 
rede. Baixe o 
relatório do 
Gartner.

Centralize e automatize 
o design, as políticas e 
o provisionamento de 
todas as redes com e 
sem fio com o Cisco 
DNA Center.

Limitado
O nó em túnel do 
Aruba é oferecido 
como uma solução 
guarda-chuva, mas não 
tem escalabilidade.

Serviços de switching

Profundidade

Disponibiliza ofertas de 
serviços personalizados 
de ponta a ponta, 
com orientação 
especializada para 
acelerar a implantação 
e a transição para um 
portfólio de switching 
novo ou mais amplo de 
Cisco Catalyst Series.

Os serviços de 
infraestrutura de rede 
abrangem todo o 
ciclo de vida, com os 
principais serviços 
profissionais e de 
consultoria, que incluem 
implementação, 
aprimoramento de 
rede, estratégia de 
pré-implantação, 
implantação e integração 
dos switches Aruba.

Limitado
A Huawei tem alguns 
serviços diferenciados 
de planejamento, design 
e implementação, mas 
nenhuma mensagem 
clara ou abrangente 
relacionada a serviços 
de switching.

Os serviços de ciclo 
de vida da rede 
oferecem consultoria, 
implementação 
personalizada, 
teste, técnico no 
local, operação 
remota, manutenção, 
gerenciamento remoto, 
instrução e certificação 
para suporte a 
switching. A Juniper 
adquiriu recentemente 
a Mist Systems para 
serviços de Wi-Fi e 
localização interna, que 
suporta switches Wi-Fi 
cognitivos prontos 
para 802.11ax. 

https://engage2demand.cisco.com/LP=6173?oid=anren000815
https://engage2demand.cisco.com/LP=6173?oid=anren000815
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Serviços de switching

Nível de 
experiência 
em rede para 
facilitar a 
adoção e a 
implantação

Os especialistas da Cisco 
prestam serviços, como 
o Cisco DNA Advisory 
Service e o SD-WAN 
e SD-Access Advise e 
Implement Quick Start 
and Solution Support, 
que são o principal ponto 
de contato para todos 
os problemas, inclusive 
os de ambientes de rede 
de terceiros. A Cisco 
também disponibiliza 
recursos versáteis de 
arquitetura cruzada que 
incorporam serviços de 
otimização de rede para 
SD-Access, Cisco DNA, 
SD-WAN, rede, WLAN e 
segurança.

Limitado
A HPE auxilia na 
implantação do 
Aruba AirWave como 
seu sistema de 
gerenciamento de 
WLAN para gerenciar 
a rede e os requisitos 
de monitoramento. A 
HPE também auxilia 
na implementação, 
configuração e 
integração do design 
de gerenciamento 
e monitoramento 
predefinidos e os 
prepara para operar com 
a rede do cliente.

Limitado
A Huawei oferece 
vários guias rápidos 
para download, 
incluindo guias de início 
rápido, configuração, 
manutenção e 
atualização.

A Juniper oferece um 
programa de Enterprise 
Switching QuickStart 
para ajudar a garantir 
o funcionamento da 
solução do cliente. 
Um consultor 
local desenvolve a 
configuração inicial 
e a implantação do 
ambiente de switching. 
Há disponível uma sessão 
de transferência de 
conhecimento, incluindo 
uma revisão das opções 
locais de implementação 
e configuração, mas 
ela não substitui o 
treinamento.

Segurança

A segmentação de 
segurança, um serviço 
baseado em workshop, 
cria uma estratégia 
de segmentação 
alinhada aos objetivos 
da empresa. O serviço 
reduz o risco ao 
aplicar controles de 
segurança e políticas a 
todos os aspectos de 
conformidade, detecção 
de ameaças, segurança 
de conteúdo, prevenção 
de perda de dados 
e outras disciplinas 
de segurança. Esses 
controles ajudam a 
proteger os dados e a 
propriedade intelectual 
contra ataques 
cibernéticos internos e 
externos.

Os serviços de 
gerenciamento de 
riscos à segurança 
e de proteção digital 
da HPE incluem um 
workshop baseado 
em conhecimento 
e experiência com 
novas megatendências 
de tecnologia, 
gerenciamento de riscos 
e ameaças, e modelos 
de proteção para 
alinhar necessidades e 
prioridades comerciais. 
Ele fornece uma visão 
estruturada de conceitos 
e modelos para proteger 
as empresas digitais.

O serviço de design de 
segurança de rede utiliza 
um banco de dados 
atualizado continuamente 
e seis tecnologias 
de gerenciamento e 
controle para fornecer 
designs de segurança 
de acesso, segurança 
de transmissão e de 
dados, controle de 
comportamento de 
acesso e conformidade 
de auditoria. A rede está 
devidamente dividida 
em vários domínios de 
segurança, de acordo 
com os requisitos de 
negócios e de proteção 
de segurança da rede 
dos clientes.

Os serviços de 
consultoria de 
segurança incluem 
uma avaliação de 
preparação de 
inteligência de 
segurança, que 
fornece informações 
que ajudam a impedir 
ataques cibernéticos. 
Ela avalia o design 
e a arquitetura 
das instalações 
quanto a possíveis 
vulnerabilidades e 
prepara um resumo 
da avaliação e 
recomendações.

https://www.cisco.com/go/trademarks

