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Desafios
•  Redução do tempo de colocação 

do produto no mercado 
• Transforme operações de data 

center para oferecer suporte a 
produtos e serviços conectados

• Identifique e elimine as vulnerabilidades 
antes que elas afetem a empresa

Soluções
• Cisco® Application Centric Infrastructure  

(Cisco ACI™)
• Switches Cisco Nexus® 9000 Series
• Cisco Network Assurance Engine  

(Cisco NAE)

Resultados
• Adoção de uma única plataforma de rede para todos os data centers
• Redução do tempo gasto em operações de rede para viabilizar a inovação
• Implantação de malha acelerada de dias para minutos

O grupo Bosch é um fornecedor global líder de tecnologia e serviços. Ele emprega cerca de 
410.000 funcionários em todo o mundo. Suas operações são divididas em quatro setores 
de negócios: soluções de mobilidade, tecnologia industrial, bens de consumo e tecnologia 
de energia e construção. Como uma empresa líder de IoT, a Bosch oferece soluções 
inovadoras para casas e cidades inteligentes, mobilidade conectada e manufatura conectada. 
A Bosch cria a tecnologia que é "inventada para a vida".

Para obter mais informações, acesse: bosch.com.

O fabricante global transforma data centers 
para oferecer suporte a milhões de clientes 
conectados
Bosch ⋅ Setor: tecnologia e serviços ⋅ Tamanho: 410.000 funcionários ⋅ Localização: Stuttgart, Alemanha

Mais informações
• Comparação entre 

a Cisco ACI

• Cisco Nexus 9000

• Cisco NAE

http://www.bosch.com/
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/data-center-virtualization/application-centric-infrastructure/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/data-center-virtualization/application-centric-infrastructure/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-9000-series-switches/index.html
https://www.cisco.com/c/en_ca/products/data-center-analytics/network-assurance-engine/index.html
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" A abertura e a flexibilidade das APIs da Cisco  
para automatizar as redes de subjacência e 
sobreposição foi um fator essencial para a 
escolha da Cisco ACI. Ela nos permite integrar 
perfeitamente os fluxos de trabalho empresariais 
e incorporar tecnologias, como OpenStack e 
Kubernetes, com o suporte completo da Cisco."
Jan Holzmann
Gerente sênior de serviços de rede central, Bosch

Alinhamento das operações de data center com necessidades empresariais
Ao capturar e traduzir a lógica comercial e ativar as políticas resultantes totais, a rede baseada 
em intenção fecha a lacuna entre as necessidades da empresa e o que a rede oferece. 
Monitoramento e verificação constantes garantem o alinhamento. 

A solução de rede baseada em intenção da Bosch foi criada usando a Cisco ACI para automatizar 
as operações, os switches Cisco Nexus 9000 Series e o Cisco NAE. A solução combinada está 
possibilitando que a Bosch automatize e simplifique as operações e gerencie a rede de data 
center de forma proativa, liberando tempo para inovação e projetos empresariais. 

Desafio: 
transformação de 
operações de data 
center para um 
mundo conectado
Produtos e serviços 
para o mundo moderno 
precisam ser inteligentes 
e conectados à nuvem. A Bosch é um fabricante 
líder global que está à frente na disponibilização 
de tecnologias de IoT para os clientes. De soluções 
automotivas a eletrodomésticos, e-bikes e 
cortadores de gramado robóticos, a Bosch 
entregou milhões de produtos conectados em 
todo o mundo. Esses produtos são vinculados a 
serviços fornecidos pelos data centers da Bosch. 

Com o número de dispositivos de clientes 
crescendo a cada dia, as operações de TI da 
Bosch enfrentaram desafios significativos. 

"A visão da Bosch é transformar-se em uma 
empresa de muita liderança", diz Jan Holzmann, 
gerente sênior de serviços de rede central da 
Bosch. "Continuamos com o suporte às aplicações 
tradicionais do data center, enquanto ajustamos o 
espaço de IoT em rápida expansão com requisitos 
de infraestrutura completamente diferentes e 
metas agressivas do tempo para comercialização. 
A rede baseada em intenção e a automação 
avançada são essenciais para essa transição."
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Automatização de operações de rede
A Cisco ACI permite que a equipe da Bosch aborde 
os requisitos de rede em constante evolução e 
aumente a eficiência e a agilidade nos data centers 
globais. As APIs RESTful fornecidas pela Cisco ACI 
permitem que a empresa automatize as operações 
de rede e se integre facilmente a outras tecnologias 
de data center.

"A abertura e a flexibilidade das APIs da Cisco 
para automatizar as redes de subjacência e 
sobreposição foi um fator essencial na escolha da 
Cisco ACI", diz Holzmann. "Ela nos permite integrar 
perfeitamente aos fluxos de trabalho empresariais 
e incorporar tecnologias como OpenStack e 
Kubernetes, com o suporte total da Cisco."

A Cisco ACI permite que a Bosch realize tarefas de 
rede com rapidez, desde o provisionamento até a 
aplicação de políticas empresariais. As atualizações 
de software operacionais de rede, que costumavam 
exigir vários slots de manutenção e vários fins de 
semana de trabalho, agora são concluídas em um 
único intervalo de tempo com o mínimo de esforço.

Criação de mais tempo para inovação 
A implantação de uma estrutura de rede para 
respaldar um novo projeto exigia vários dias para 
planejar, reconfigurar dispositivos e validar a 
implantação. Usando as APIs abertas na Cisco ACI 
e a arquitetura flexível de spine/leaf dos switches 
Cisco Nexus 9000 Series, as implantações de malha 
agora são completamente automatizadas. Um único 
script faz as alterações de configuração necessárias 
em minutos. Como tudo é automatizado, o risco de 
erro humano é muito reduzido.

"Quando uma unidade de negócios precisava de 
um data center novo para oferecer suporte a um 
grande projeto de dados, usávamos a Cisco ACI 
para implantação", explica Gero Beck, engenheiro 
sênior de rede da Bosch. "Anteriormente, um 
projeto como esse levaria meses para ser 
concluído; porém, com a implantação de scripts, 
reduzimos o tempo para uma questão de horas."

A equipe da Bosch também confia na Cisco ACI 
para automatizar a entrega de serviços de rede 
para desenvolvedores e equipes de negócios 

por meio do portal de autoatendimento. Todas 
as funções de rede estão sendo resumidas para 
que os clientes internos possam consumi-las 
com facilidade, reduzindo a carga da equipe 
de rede, garantindo que a política de rede e a 
lógica comercial confiáveis sejam aplicadas e 
tornando as operações mais eficientes.

"Costumávamos passar a maior parte do tempo 
em operações de rede, sobrando pouco tempo 
para inovar", diz Beck. "Com a Cisco ACI, vamos 
dedicar muito mais tempo aos projetos que 
fazem a Bosch prosperar."

" Costumávamos passar 
a maior parte do tempo 
em operações de 
rede, sobrando pouco 
tempo para inovar. Com 
a Cisco ACI, vamos 
dedicar muito mais 
tempo aos projetos 
que fazem a Bosch 
prosperar."
Gero Beck
Engenheiro de rede sênior, Bosch
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Fornecimento de serviços de rede 
confiáveis em todos os lugares
Uma única equipe de operações globais é 
responsável por gerenciar a rede em todos os 
data centers do mundo, com instalações de 
pequeno a grande porte. No passado, a Bosch 
utilizava uma variedade de soluções de rede 
para acomodar essas diferenças em escala, que 
apresentavam complexidade e criavam desafios 
de gerenciamento para a equipe. A Cisco ACI 
permite que a Bosch aborde todos esses diversos 
requisitos com uma única solução para os data 
centers globais e regionais.

"Algumas das nossas malhas têm poucos 
switches leaf, enquanto outros têm milhares 
de portas 40GbE", diz Beck. "Com a Cisco ACI, 
tudo parece o mesmo de um ponto de vista de 
configuração e gerenciamento, simplificando a 
vida para nossa equipe global."

Dada a natureza cada vez mais dinâmica de 
operações comerciais, a equipe da Bosch já está 
de olho em formas de aumentar o alcance e a 
eficiência ainda mais no futuro.

"A Cisco ACI nos dará a capacidade de estender 
além do data center para incluir tudo, desde a 
borda até a nuvem pública, para que possamos 
gerenciar a política de rede em todos os lugares 
com uma metodologia que conhecemos e 
confiamos", acrescenta Holzmann. 

Validação de que as redes operam 
conforme esperado
Os clientes conectados são muito sensíveis a 
problemas de latência e degradação de serviço. 
Para a Bosch, o Cisco NAE é outro elemento 
essencial da solução de data center total; a 
empresa foi uma das primeiras a implantar 
a tecnologia. Como um pilar fundamental na 
solução de rede baseada em intenção da Cisco, 
o Cisco NAE transforma as operações de rede de 
data center em um modelo proativo, verificando 
toda a rede para correção e dando aos 
operadores da Bosch confiança de que a rede 
está sempre operando de acordo com a intenção. 

"O Cisco NAE acelera a solução de problemas 
e nos permite identificar e corrigir possíveis 
problemas antes que eles afetem a empresa", diz 
Holzmann. "Seu modelo de operações proativas 
nos permite oferecer altos níveis de serviço com 
menos esforço e menos estresse na equipe".

Ao incorporar o Cisco NAE, a Bosch pode ter 
certeza de que as configurações são confiáveis, 
que os dispositivos estão configurados 
corretamente e que as políticas de segmentação 
e segurança são aplicadas. O Cisco NAE 
simplifica o planejamento de capacidade de rede 
e permite que a equipe preveja o impacto das 
mudanças antes de elas ocorrerem.

"A Cisco ACI e o Cisco NAE são a base da 
plataforma de data center de próxima geração 
da Bosch", continua Holzmann. "Acreditamos que 
essa é a solução certa para enfrentar nossos 
desafios empresariais hoje e no futuro." 

" O Cisco Network 
Assurance Engine 
acelera a solução 
de problemas 
e nos permite 
identificar e corrigir 
possíveis problemas 
antes que eles 
afetem a empresa. 
Seu modelo de 
operações proativas 
nos permite oferecer 
níveis de serviço 
elevados com menos 
esforço e menos 
estresse na equipe."
Jan Holzmann
Gerente sênior de serviços de 
rede central, Boschdat
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Garantia do sucesso na transformação do data center
A transição de um data center da rede tradicional para a SDN é um 
grande passo para qualquer empresa. Porém, para uma operação 
distribuída globalmente do tamanho da Bosch, as complexidades 
são ampliadas. Para garantir o sucesso, a Bosch procurou e 
experiência do cliente da Cisco. 

"A Cisco forneceu treinamento avançado para nossa equipe de 
operações em dois locais geográficos", diz Beck. "Isso nos ajudou a 
desenvolver nossas habilidades e confiança. Foi uma das melhores 
sessões de treinamento que já tive."

Os serviços avançados permitiram rapidez e menos risco 
na implantação da Cisco ACI pela equipe da Cisco, além da 
automatização do gerenciamento de infraestrutura, economizando 
tempo valioso e aumentando os níveis de serviço.

"A equipe de experiência do cliente acelerou a conclusão do 
projeto, da implantação e do teste. Isso nos poupou vários meses, 
além de mitigar os riscos da transição", diz Holzmann. "A Cisco nos 
trata mais como um parceiro do que um cliente, e a diferença é 
evidente. Essa é outra razão pela qual a Cisco ACI é a plataforma 
de escolha para nossos data centers globais e regionais."
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