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Cisco HPE Huawei

Inovações

Identifique e mantenha 
operando mais de 
1.400 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 validar a política de 
acesso à rede e protegê-la 
contra ataques via Cisco IOS 
Flexible NetFlow, DNS-AS, 
NBAR e Cisco DNA Center.

2.300 aplicações
As plataformas de switch 
da HPE limitam-se à 
classificação básica do 
tráfego e à implementação 
de políticas via ACL. A 
segmentação dinâmica  da 
HPE requer uma arquitetura 
de plano de dados 
centralizada usando um nó 
encapsulado, o que pode 
reduzir consideravelmente o 
desempenho  do sistema e 
aumentar o CapEx.

1.900 aplicações
A Huawei oferece 
monitoramento de SLA 
limitado com iPCA. O 
NetStream da Huawei 
é limitado em algumas 
plataformas e, na maioria 
das vezes, ainda é baseado 
em amostras. O NetStream 
completo está aplicando 
taxas para alterar o 
desempenho.

Monitorar os usuários 
no local com BLE ou 
Wi-Fi

Tenha uma visão realista 
e granular dos locais do 
cliente, seja por meio do 
rastreamento de BLE ou 
Wi-Fi.

O Cisco DNA Spaces 
suporta o rastreamento de 
dispositivos BLE e Wi-Fi 
com precisão de localização 
de até 1 a 2 metros.

Plataformas separadas 
para rastrear BLE 
(Meridian) e Wi-Fi (ALE)
A HPE oferece suporte 
limitado com Bluetooth nos 
access points, mas não tem 
uma localização precisa de 
Wi-Fi. Ao contrário da Cisco, 
a HPE não oferece suporte 
a beacons BLE virtuais nem 
a localização precisa com 
base no ângulo de chegada 
do Wi-Fi.

A Huawei não oferece 
suporte a beacons BLE 
virtuais. A localização do 
Wi-Fi da Huawei com base 
no ângulo de chegada 
(AoA) é uma solução não 
comprovada. 

Interagir com clientes 
no local

Tome decisões 
comerciais relevantes 
enquanto proporciona 
uma experiência mais 
personalizada.

A solução Cisco DNA 
Spaces fornece dados 
sobre como os usuários 
interagem com o ambiente, 
para que as empresas 
possam tomar as melhores 
decisões. 

(somente usando BLE)
A HPE disponibiliza o local 
de BLE nos access points 
e nas tags e aplicações da 
Meridian para sinalização e 
interação com o cliente.

Não
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Inovações

Monitoramento por 
tipo  de endpoint

Monitore e classifique 
o comportamento 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 Cisco Software-Defined 
Access.

Limitado
Recursos muito limitados, 
com o nó em túnel Aruba 
oferecido como uma 
solução restrita.

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

Suporte a novos 
recursos sem grandes 
atualizações

Evite atualizações 
desnecessárias ao 
aproveitar 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.

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

Agilidade

Melhor experiência 
para usuários de 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.

Garanta uma 
experiência de 
usuário positiva 
durante os períodos 
de máxima utilização

Otimize 
automaticamente a 
rede sem fio durante 
períodos  inesperados 
de pico, adicionando 
novos access points.

O Flexible Radio 
Assignment vai otimizar 
automaticamente a rede 
e melhorar a experiência 
do usuário nos momentos   
imprevisíveis de alta 
demanda.

Limitado
Sim

Limitado
Manual
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Agilidade

Desempenho de 
aplicação consistente 
em toda a rede

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

Utilizando as melhores 
práticas, a aplicação 
EasyQoS oferece um 
método simplificado de 
entrega de QoS de ponta a 
ponta.

Limitado Limitado

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.

Apenas para access points e 
switches da Huawei

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 oferece Persistent 
PoE, Fast PoE e Universal 
PoE , além de redundância 
em vários níveis, por meio 
da alta disponibilidade do 
StackWise.

Muito limitado
A HPE oferece suporte 
básico a PoE/PoE+ (30 W) 
e fornece redundância de 
energia 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 
duas plataformas de switch. 
A redundância de energia 
é 1:1 PoH (power over 
HDMI) (95W) em apenas 
uma plataforma de S5700. 
O Perpetual PoE e o Fast 
PoE da Huawei não são tão 
rápidos e modernos quanto 
os da Cisco.

Automação 
consistente em redes 
WAN, WLAN e com fio 

Usando um único 
painel de controle, 
implante uma nova 
filial online e uma nova 
política de aplicação 
em questão de 
minutos.

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

Limitado
A HPE-Aruba usa 
AirWave para implantação 
automatizada de switches 
e APs. O que não existe no 
AirWave é a capacidade 
de  gerenciar dispositivos 
de WAN.

Limitado
A Huawei requer dois 
painéis, eSight e Agile 
Controller, para implantar 
campus automatizado, 
além de ter interrupções 
frequentes  de CLI.
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Segurança

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 Software 
Defined Access, TrustSec, 
Identity Services Engine e 
Rapid Threat Containment.

Limitado
Requer vários produtos, 
como ClearPass, 
Introspect,  AirWave

Limitado
Requer vários produtos, 
como Agile Controller, 
eSight,  CIS.

Aprendizagem ativa 
de segurança

Previna-se contra 
ameaças à rede antes 
de ela ser invadida.

O Cisco Talos fortalece as 
defesas e ajuda a proteger 
sua rede contra ameaças 
conhecidas ou novas.

Com a aquisição da 
Niara e a integração ao 
ClearPass, a HPE oferece 
aprendizado de máquina 
para abordar os problemas 
de segurança.

Não

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.

Não Não
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Parceria entre a Apple e a Cisco

Otimização em 
nível de sistema 
operacional para 
melhorar o roaming dos 
dispositivos iOS

Priorização em 
nível de sistema 
operacional das 
aplicações essenciais 
aos negócios em 
dispositivos iOS e 
MacOS

Visualização do 
dispositivo iOS sobre 
o desempenho da 
rede para melhorar a 
solução de problemas

Serviços de conectividade sem fio e mobilidade

Profundidade

A Cisco oferece um 
portfólio de serviços 
diversificado e abrangente 
para o Wi-Fi 6 (802.11ax), 
com orientação 
especializada de ponta a 
ponta, incluindo avaliação 
de WLAN, design de 
solução WLAN, consultoria 
e implementação de 
WLAN, avaliação no local 
de RF e design e serviços 
essenciais aos negócios 
para WLAN.

A HPE tem um amplo 
portfólio de serviços 
de consultoria e 
implementação para 
WLAN com o Wi-Fi 6, 
incluindo Prediction WLAN 
Site Survey com serviço 
de projeto de alto nível, 
AirWave Deployment and 
Integration Service e HPE 
FlexNetwork Readiness 
Assessment.

Limitado
A Huawei oferece 
alguns serviços para 
WLAN semelhantes 
aos da Cisco, como 
planejamento e design de 
WLAN e uma abordagem 
de design baseada em 
um modelo de seis 
dimensões, incluindo 
capacidade, largura de 
banda, implantação, 
canal, cobertura e  
otimização.
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Serviços de conectividade sem fio e mobilidade

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

O serviço de consultoria 
RF Site Survey and Design 
no local avalia, projeta e 
cria uma infraestrutura 
de RF para oferecer uma 
WLAN sólida como base 
para a rede sem fio. Os 
especialistas da Cisco 
realizam testes nos locais 
do cliente para medir 
propagação, cobertura, 
interferência e qualidade 
do sinal de RF, verificando 
se a infraestrutura da 
WLAN pode se ajustar 
às dinâmicas mudanças 
ambientais.

Limitado
A previsão WLAN Site 
Survey com o serviço 
de projeto de alto nível é 
realizada de forma remota 
e destaca as áreas que 
precisam ser compatíveis 
com a WLAN, usando a IA 
para estabelecer de forma 
preditiva a quantidade 
e o posicionamento 
dos access points. 
A otimização de RF 
automatizada é concluída 
por meio do software 
AirMatch, sem a opção 
de testes no local feitos 
por especialistas em  
conectividade sem fio. 

Limitado
A Huawei oferece uma 
série de ofertas de 
autoatendimento remoto, 
como o Guia de início 
rápido de planejamento 
da WLAN, com uma 
ferramenta de emulação 
WLAN Planner. Essa 
ferramenta simula 
estruturas de construção 
reais e visualiza obstáculos 
de cobertura de rede, 
com uma ferramenta 
opcional de simulação de 
RF. A Huawei não oferece 
avaliação ou testes de 
RF no local feitos por 
especialistas em tecnologia 
sem fio.

Segurança

O WLAN Advise and 
Implement utiliza 
prevenção de intrusão 
sem fio adaptável para 
ajudar a proteger a rede 
contra ameaças com 
soluções personalizadas 
que otimizam a cobertura 
e o desempenho de RF. 
O Advanced Malware 
Protection (AMP) é o 
único sistema avançado 
de proteção contra 
malware que abrange 
endpoints antes, durante e 
depois de um ataque com 
coleta de dados contínua 
e análise avançada.

A HPE utiliza o Aruba 
Instant Wi-Fi com uma 
solução integrada de 
prevenção de intrusão 
sem fio e um analisador 
de espectro para oferecer 
suporte ao software 
RFProtect, que impede 
ataques do tipo denial-
of-service e man-in-
the-middle, mitigando as 
ameaças de segurança 
over-the-air.

Limitado
A Huawei utiliza um 
sistema de prevenção 
de intrusão sem fio e um 
sistema de detecção de 
prevenção de intrusão de 
próxima geração, além 
de opções de acesso 
protegido de Wi-Fi, mas 
oferece análise limitada 
de ameaças à segurança 
ou proteção avançada 
contra  malware.
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