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Segurança

Agrupar usuários e 
dispositivos para manter 
a conformidade com as 
políticas

O Software-Defined Access 
cria grupos lógicos/virtuais 
que permitem que a política 
de segurança acompanhe a 
movimentação do usuário.

Baseado em VLAN. Limitado

Políticas baseadas em grupos 
de segurança por meio do 
recurso Free Mobility no Agile 
Controller.

Segmentação de 
usuários e aplicações

O Software-Defined 
Access usa segmentação 
baseada em software para 
separar diferentes tipos de 
tráfego.

Baseado em exceção.

Detecção de ameaças 
no tráfego criptografado

Com a infraestrutura da Cisco 
e o Stealthwatch, as empresas 
podem analisar metadados 
e aplicar inteligência artificial 
para fornecer informações 
de segurança em tempo 
real sobre o tráfego 
criptografado, com precisão 
de 99,993%.

Detecção de ameaças 
e malware no tráfego 
criptografado As soluções de segurança da 

Cisco, como o Stealthwatch, 
o TrustSec, o Identity 
Services Engine e o Rapid 
Threat Containment, eliminam 
as ameaças na rede.

Limitado

A HPE requer 
descarregamento de rede.

https://www.cisco.com/c/pt_br/solutions/enterprise-networks/software-defined-access/index.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/solutions/enterprise-networks/software-defined-access/index.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/solutions/enterprise-networks/software-defined-access/index.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/products/security/stealthwatch/index.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
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Cisco HPE Huawei

Segurança

Identificar interferência 
ou ameaças na rede  
sem fio Os access points Cisco 

Aironet usam recursos como 
CleanAir,Hyperlocation 
Module e Flexible Radio 
Assignment para localizar e 
eliminar ameaças à segurança 
e interferências  de RF.

A solução baseada em 
software da HPE não é 
eficiente e não oferece 
varredura contínua em  todos 
os canais.

A solução baseada em 
software da Huawei é 
ineficiente e não oferece 
granularidade para detectar 
e reduzir a interferência na 
conectividade sem fio.

Aprendizagem de 
segurança ativa 

A inteligência do Talos 
fortalece as defesas 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.

Sistemas confiáveis

O ciclo de vida de 
desenvolvimento seguro 
é publicado e pode ser 
verificado. Os produtos 
têm âncoras confiáveis, 
inicialização segura e 
prevenção do tempo de 
execução. O software tem 
assinatura digital.

Limitado O plano de controle não é 
criptografado por padrão. 
Os access points não têm 
certificados exclusivos para 
criptografar o plano de 
controle.

Detecção de anomalias 
de segurança distribuída

Otimização do fluxo de 
trabalho de resposta a 
incidentes

https://www.cisco.com/c/en/us/products/interfaces-modules/aironet-hyperlocation-module-advanced-security/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/interfaces-modules/aironet-hyperlocation-module-advanced-security/index.html
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/802-11ac-solution/at-a-glance-c45-737165.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/802-11ac-solution/at-a-glance-c45-737165.pdf


Comparação com a concorrência
Este documento contém 
informações públicas da Cisco

© 2019 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Cisco HPE Huawei

Inovações

Informações operacionais

A Cisco está lançando uma 
segunda versão do Cisco DNA 
Center, que inclui mais garantia 
de rede, recursos avançados 
de aprendizado de máquina 
e mais de 100 dicas práticas 
para ajudar os clientes a corrigir 
problemas de rede de forma 
rápida e fácil.

O NetInsight da HPE é um 
produto novo (anunciado em 
Novembro de 2017) que ainda 
não apresenta comprovação de 
sucesso nos clientes.

A Huawei lançou recentemente 
o CampusInsight 2.0 (anunciado 
em março de 2017). O 
CampusInsight da Huawei 
não tem nenhuma história de 
sucesso de implementação 
no  cliente.

Monitorar local de usuário 
com BLE ou Wi-Fi

O Cisco DNA Spaces, 
com Virtual BLE Beacon e 
Hyperlocation, é compatível 
com o monitoramento de BLE e 
dispositivos Wi-Fi com precisão 
de 1 m a 2 m.

Limitado
A HPE oferece suporte limitado 
com Bluetooth nos access 
points, mas não tem localização  
precisa de Wi-Fi.

Limitado
De acordo com um white 
paper de localização de WLAN 
da Huwaei, o Huawei eSight 
funciona como um servidor 
de localização, mas é muito 
limitado e usa localização 
baseada em RSSI com baixa 
precisão de 3 a 5 m.

Interagir com clientes no 
local

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

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

Monitoração por tipo de 
endpoint

A Cisco pode usar análises para 
monitorar o comportamento 
com o Stealthwatch e do 
Flexible NetFlow e classificar 
o tráfego na borda e na parte 
interna da rede com o TrustSec.

Limitado
Os switches Aruba são 
compatíveis com a tecnologia 
sFlow, mas têm uma tendência 
a gerar alarmes falsos e 
análises indefinidas, e a perder 
pacotes. 

Limitado
O iPCA é oferecido como 
opção, mas fornece suporte 
e visibilidade limitados para a 
plataforma. Os roteadores e 
switches de camada de acesso 
Huawei eSight NTA Monitor são 
compatíveis com os protocolos 
de gerenciamento de tráfego 
padrão (NetStream, NetFlow, 
sFlow). 

Suporte a novos 
recursos sem grandes 
atualizações Com a integração de ASICs 

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

Limitado
Não oferece suporte 
para APs modulares. As 
plataformas de switch usam 
um AISC personalizado com 
extensão limitada.

Atualmente, não oferece 
suporte a access points 
ou switches modulares.

https://www.cisco.com/c/en/us/products/cloud-systems-management/dna-center/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/cloud-systems-management/dna-center/index.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/solutions/enterprise-networks/dna-spaces/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/virtual-ble-beacon.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/interfaces-modules/aironet-hyperlocation-module-advanced-security/index.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/solutions/enterprise-networks/dna-spaces/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/ios-nx-os-software/flexible-netflow/index.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/solutions/enterprise-networks/trustsec/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/aironet-3800-series-access-points/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/aironet-3800-series-access-points/index.html


Comparação com a concorrência
Este documento contém 
informações públicas da Cisco

© 2019 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Cisco HPE Huawei

Agilidade de rede e 
infraestrutura

Garantia e análise

A Cisco está lançando uma 
segunda versão do Cisco 
DNA Center, que inclui mais 
garantia de rede, recursos 
avançados de aprendizado 
de máquina e mais de 100 
dicas práticas para ajudar os 
clientes a corrigir problemas 
de rede de forma rápida e 
fácil.

O NetInsight da HPE é um 
produto novo (anunciado em 
Novembro de 2017) que ainda 
não apresenta comprovação 
de sucesso nos clientes.

Limitado

A Huawei tem garantia de 
rede limitada e suporte a 
análise integrado às suas 
soluções de gerenciamento 
de rede. A Huawei 
lançou recentemente o 
CampusInsight 2.0 (anunciado 
em março de 2017). O 
CampusInsight da Huawei 
não tem nenhuma história de 
sucesso de implementação no 
cliente.

Implantação de política 
unificada

Em redes com e sem fio e 
WAN.

A HPE tem uma interface de 
gerenciamento diferente.

Limitado

Segmentação definida 
por políticas

Limitado

Segmentação de rede 
multidomínio

Três domínios de rede - rede 
SD-Access para campus e 
filiais, Cisco ACI para data 
center e nuvem e Cisco SD-
WAN - trocam informações 
de segmentação de rede que 
separam o tráfego e melhoram 
a segurança.

Experiência 
de aplicação 
multidomínio Três domínios de rede - rede 

SD-Access para campus e 
filiais, Cisco ACI para data 
center e nuvem e Cisco SD-
WAN - sincronizam os SLAs 
de tráfego entre usuários e 
aplicações para oferecer uma 
melhor experiência.

https://www.cisco.com/c/en/us/products/cloud-systems-management/dna-center/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/cloud-systems-management/dna-center/index.html
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Agilidade de rede e 
infraestrutura

Segurança multidomínio

Três domínios de rede - rede 
SD-Access para campus e 
filiais, Cisco ACI para data 
center e nuvem e Cisco SD-
WAN - fornecem um conjunto 
consistente de medidas de 
segurança para proteger 
usuários e dados.

Dados acionáveis

Em redes com e sem fio e 
WAN.

Limitado

O HPE NetInsight fornece 
dados acionáveis apenas para 
redes sem fio.

A Huawei não tem 
dicas acionáveis para corrigir 
qualquer problema detectado.

Melhor experiência para 
usuários da Apple

A Cisco e a Apple uniram 
esforços para melhorar a 
experiência dos usuários 
de dispositivos da Apple 
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 
está disponível com a 
priorização manual de QoS.

Otimizar a rede sem fio 
nos momentos de pico 
de utilização O Flexible Radio 

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

Limitado

O Aruba AP345 suporta 
5GHz duplo. No entanto, 
acabou de começar a ser 
comercializado no mercado e 
não tem histórico de sucesso 
no cliente. Além disso, a 
implementação da solução 
Aruba depende do bloqueio 
dos rádios em um conjunto 
específico de canais (banda) 
no modo 5 duplo.

Limitado

A Huawei é compatível com 
a configuração de rádio 
baseada em software no 
AP8030, mas não com 
rádios duplos de 5 GHz nos 
access points.

https://www.cisco.com/c/m/en_us/solutions/strategic-partners/apple.html
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/802-11ac-solution/at-a-glance-c45-737165.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/802-11ac-solution/at-a-glance-c45-737165.pdf
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Agilidade de rede e 
infraestrutura

Desempenho de 
aplicação constante em 
toda a rede A aplicação Easy QoS 

proporciona uma forma 
simplificada de oferecer 
qualidade de serviço de 
ponta a ponta.

Detectar e definir 
atributos para novos 
dispositivos O Cisco Auto Smartports 

detecta dispositivos de forma 
dinâmica e configura as portas 
de acordo com o tipo  de 
dispositivo. 

Limitado

A HPE detecta e define 
características em um access 
point ao anexá-lo a um switch 
HPE, mas não detecta outros 
tipos de dispositivos.

Potencializar a 
resiliência da 
infraestrutura A Cisco oferece Persistent 

PoE, Fast PoE e Universal 
PoE além de redundância em 
vários níveis com   
o StackWise

A HPE oferece suporte 
básico a PoE/PoE+ (30 W). 
Um número limitado de 
switches comporta fontes 
de alimentação duplas para 
oferecer redundância de 
energia 1:1.

A Huawei é compatível com 
PoE, PoE+ e PoE++ e Power 
sobre HDMI (PoH; 95 W) em 
uma plataforma S5700 única. 
A redundância de energia 
é 1:1 PoH (power over 
HDMI) (95W) em uma única 
plataforma de S5700.

https://video.cisco.com/detail/videos/enterprise-networks/video/4774660139001/apic-em-easy-qos-demo?autoStart=true
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/auto_smartports/configuration/guide/iosaspcg/concepts.html
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst3850/software/release/3_7_0_ex/network_powered_lighting_guide/b_370ex_network_powered_lighting_3850.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst3850/software/release/3_7_0_ex/network_powered_lighting_guide/b_370ex_network_powered_lighting_3850.pdf
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/upoe/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/upoe/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-3750-series-switches/prod_white_paper09186a00801b096a.html
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Agilidade de rede e 
infraestrutura

Automação de WAN, 
WLAN, rede com fio

O Cisco DNA Center 
comporta redes com e sem 
fio e provisiona centralmente 
a seleção de caminho da 
WAN com a IWAN. Conte com 
automação, orquestração, 
segurança, criptografia, 
visibilidade de aplicação e 
controle com o Cisco DNA 
Center e o TrustSec.

Limitado

O AirWave da HPE/Aruba 
oferece suporte básico de 
automação a seus produtos.

A HPE usa controladores 
de SDN e o AirWave para 
implantação automatizada 
de switches e APs. O que 
não existe no AirWave é a 
capacidade de gerenciar 
dispositivos de WAN.

Limitado

O suporte à automação do 
eSight funciona por meio de 
entidades de terceiros, que 
não são integradas à própria 
solução eSight.

Power Over Ethernet

Limitado

A HPE tem alguns switches 
UPOE, mas não comporta 
recursos de PoE avançados 
simultaneamente. UPOE, 
Perpetual PoE e Fast PoE 
precisam ser gerenciados 
em instâncias distintas.

Limitado

A Huawei tem alguns switches 
UPOE, mas não comporta 
recursos de PoE avançados 
simultaneamente. UPOE, 
Perpetual PoE e Fast PoE 
precisam ser gerenciados em 
instâncias distintas.

Perfis de dispositivos de 
política granular

Correção de falhas 
baseada em software

mGig em 48 portas

Bridging de áudio e 
vídeo

https://www.cisco.com/c/en/us/products/cloud-systems-management/dna-center/index.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/solutions/enterprise-networks/trustsec/index.html
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Capacidade de 
programação

Análise integrada

Limitado

O novo OS-CX da Aruba tem 
um mecanismo de análise 
compatível apenas com as 
plataformas que têm esse 
sistema operacional (até o 
momento, apenas 8400 e 
8320).

Pipeline programável de 
suporte a ASICs

Limitado

O ENP2 da Huawei 
está presente em apenas 
parte do portfólio da empresa 
e ainda não foi testado 
para viabilizar recursos no 
futuro.

Recursos de 
programação baseados 
em modelos de padrão 
aberto

A HPE/Aruba não oferece 
suporte a modelos 
programáveis de padrão 
aberto.

Limitado

O suporte ao Huawei 
NetConf vai funcionar 
apenas por meio de uma 
solução Agile Controller 
personalizada.
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