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Cisco Catalyst 9000 

Visão geral

Soluções para uma nova era 
de Rede Baseada em Intenções.
 
O mundo está rapidamente mudando. Sua rede deve ficar a par com 
isso - a demanda do rápido avanço de ameaças à segurança, a IoT em 
evolução e a integração da mobilidade e a nuvem.

As Redes da Cisco® transferiram dados para 80% da Internet nas últimas 
três décadas. E nós não apenas movemos dados. Nós estudamos eles. 
Trabalhamos continuamente para compreendê-los. Aplicamos esse 
conhecimento quando projetamos nossos switches da próxima geração.

O resultado: uma rede que aprende constantemente, adapta-se 
constantemente, protege constantemente alimentada pelo portfólio Cisco 
Catalyst® 9000.

Duas vezes a densidade, a um 
custo menor.  Novos recursos 
embalados com o software 
Cisco IOS XE.

Solução de segurança integrada 
de ponta a ponta. Detectar e 
deter ameaças, mesmo com 
tráfego criptografado.

Automação e garantia 
simplificadas: políticas baseadas 
em metas são criadas uma vez 
centralmente, aplicadas em toda 
a rede.

Acelerar as alterações com a 
capacidade de programação, 
suportando padrões abertos e 
APIs.



Visão geral
Público da Cisco

Segurança de ponta a ponta

Automação e garantia
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O desafio da mobilidade

O desafio da IoT 

Três principais razões para 
atualizar para a família 
Catalyst 9000

 

Uma rede, um sistema operacional, com fio e 
wireless. A convergência é contínua com o portfólio 
da Cisco Catalyst 9000. As políticas são aplicadas de 
forma consistente para conseguir segurança, 
automação e garantia, enquanto a segmentação 
separa dispositivos e usuários para ajudar a reduzir a 
superfície de ataque. Isto proporciona a melhor 
experiência de mobilidade para funcionários e 
convidados. Além disso, suporta as implementações 
802.11ac Wave 2 de maior densidade do setor com 
a tecnologia Cisco Multigigabit.

Com acesso ao melhor portfólio de segurança da 
Cisco ancorado pela Talos, Análise de Tráfego 
Criptografado, Soluções Confiáveis, criptografia e 
segmentação MACsec, a família de produtos 
oferece recursos de segurança avançados que 
protegem a integridade do hardware, do software 
e de todos os dados que fluem através do switch 
e da rede.

A família Catalyst 9000 oferece resiliência de 
nível empresarial para manter seus negócios 
funcionando perfeitamente. Opções como 
fontes de alimentação FRU e ventiladores, 
uplinks modulares, patch modular, PoE perpétuo 
e o MTBF mais alto da indústria.

Os controladores wireless Catalyst 9800 podem 
ser implementados como opções redundantes 
ou baseadas em nuvem para conseguir uma 
redundância de controle wireless adicional.

Combine a visibilidade de aplicações do 
NetFlow totalmente flexível com a telemetria e 
as APIs abertas do Cisco IOS XE e dos switches, 
a programação UADP ASIC e o portfólio Catalyst 
9000 oferecem a melhor experiência de 
provisionamento e gerenciamento de sua rede 
agora com proteção de investimento em 
inovações futuras.

A escala da Internet das coisas (IoT) é esperada 
para ser três vezes a população global até 
2021. A fácil segmentação de sua rede por 
meio da virtualização da rede será a chave para 
automatizar e proteger a integração e o acesso 
de dispositivos da IoT.

Conectar-se a vários serviços de nuvem expõe 
mais desafios e ameaças do que as que temos 
nas redes locais. Com o Catalyst 9000, você 
pode simplificar, proteger e transformar sua 
rede para incluir uma nuvem ou um ambiente de 
nuvem híbrida.
O provisionamento, a automação e o 
monitoramento podem ser feitos com 
aplicações prontas ou podem ser hospedados 
localmente no switch em um ambiente de 
hospedagem baseado em contêiner.

Com nosso portfólio integrado e 
inteligência de ameaças líder do setor, a 
Cisco oferece o escopo, a escala e os 
recursos para ficar a par com a 
complexidade e o volume das ameaças. 
Colocar a segurança acima de tudo ajuda 
você a inovar, mantendo seus ativos 
seguros. A Cisco prioriza a segurança em 
tudo o que fazemos e, somente com a 
Cisco, você pode obter segurança de 
rede eficaz para enfrentar as ameaças 
futuras em evolução.

Agora você pode fazer mais em menos 
tempo. Com o Cisco DNA Center e o 
Software-Defined Access, o portfólio de 
produtos Cisco Catalyst 9000 pode operar 
como parte de uma malha, para conseguir 
um acesso à rede mais rápido e seguro.

Não mais cortar, colar e ajustar 
constantemente dispositivo por 
dispositivo. Crie uma vez, aplique toda a 
rede usando a automação e aplicação de 
políticas de domínio cruzado. A família 
Catalyst 9000 também oferece várias 
opções de programação para simplificar 
ainda mais a configuração e se adaptar às 
mudanças.

Além disso, você pode colocar seus 
dados para trabalhar. Obtenha 
informações contextuais de 360   graus 
entre usuários, dispositivos e aplicações. 
Garanta o desempenho da rede com 
análises de dados históricos e em tempo 
real para aprender, adaptar e até detectar 
problemas antes que eles aconteçam.

A família Catalyst 9000 também pode 
literalmente alimentar e gerenciar seu Edifício 
Digital. Desde a mais alta densidade 
PoE/PoE+/UPOE perpétua no setor, até suporte 
para multicast, Audio Visual Bridging (AVB), 
Time Synch (IEEE 1588) e Serviço de DNA da 
Cisco para descoberta de serviço Bonjour.

O desafio da multicloud

Confiável

Sempre ligado

Simplicidade de TI
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Cisco Catalyst Série 9300  Cisco Catalyst Série 9400  Cisco Catalyst Série 9500  Cisco Catalyst Série 9200   
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Cisco Catalyst Série 9200 Cisco Catalyst Série 9300 Cisco Catalyst Série 9400 Cisco Catalyst Série 9500 Cisco Catalyst Série 9800 

são projetados para 
implantações simples de 
acesso corporativo fixo de 
filial/midmarket. 

Com o seu pedigree 
familiar, o Catalyst série 
9200 oferece simplicidade 
sem compromisso - é 
seguro, está sempre ligado 
e oferece um novo nível de 
simplicidade de TI.

• Proporciona largura de 
banda de empilhamento de 
160 Gbps
• Uplinks flexíveis: Opções 
fixas e modulares de 1 
Gbps e 10 Gbps
• Downlinks: Opções de 
cobre de 1 Gbps, PoE+ 
perpétua.
• Suporta cold patching  e 
FRU redundante 
• opções de fontes de 
alimentação com platina e 
ventiladores.

são nossa principal 
plataforma de comutação de 
acesso fixo empresarial.  

Switch de acesso ideal para 
ambientes de filiais críticos 
aos negócios e campus, 
onde a escala e um grau 
extra de segurança, 
resiliência e programação são 
necessários.

• Proporciona uma 
capacidade de largura de 
banda de empilhamento de 
480 Gbps
• Uplinks flexíveis: Cisco 
Multigigabit, 1 Gbps, 10 
Gbps, 25 Gbps e 40 Gbps.
• Downlinks flexíveis: 
multigigabit, cobre de 5 
Gbps, 2.5 Gbps e 1 Gbps.  
Opções de UPOE e PoE+ 
perpétuas da Cisco.

Suporta ETA, AVB, hot 
patching, NFS/SSO, energia 
redundante, ventiladores e 
PoE+ perpétua.

Os controladores wireless 
Cisco Catalyst Série 9800 
vêm com segurança 
integrada: inicialização 
segura, defesas em tempo 
de execução, assinatura de 
imagem, verificação de 
integridade e autenticidade 
de hardware que detectam 
qualquer ameaça e defen-
dem novamente qualquer 
infraestrutura comprometi-
da.

Três opções de 
implantação, controladores 
baseados em dispositivos, 
controladores baseados 
em nuvem e controlador 
incorporado na família de 
switches Catalyst 9000.

são nossa principal 
plataforma de switching de 
acesso/agregação/central 
empresarial modular.  
Switch corporativo ideal 
para ambientes de campus 
críticos para os negócios, 
onde a escala e um grau 
extra de resiliência FRU são 
necessários.

• Oferece até 480 
Gbps/slot, 9 Tbps/chassi.
• Uplinks flexíveis: 1, 10, 25 
e 40 Gbps.
• Downlinks flexíveis:  
Multigigabit, cobre de 1 
Gbp, 1 Gbps SFP, 10 Gbps, 
SFP+, UPOE e PoE+ da 
Cisco
• Suporta ETA, AVB, 
StackWise® virtual para 
posicionamento de 
núcleo/agregação, ISSU, 
NSF/SSO, hot patching, 
resiliência de uplink, 
energia redundante 
N+1/N+N e PoE+ perpétua  

são nossa principal 
plataforma de switching de 
negócios de núcleo fixo/ 
agregação. 
 
Densidade 100G/40G líder 
do setor em um fator de 
forma 1RU
• Proporciona até 6,4 Tbps 
por 1 RU
• 100 Gbps (QSFP28), 40
Switches Gbps (QSFP), 25 
Gbps (SFP28) e 10 Gbps 
(SFP +) com densidades de 
portas granulares.
• StackWise® virtual para 
colocação de 
núcleo/agregação, ISSU, 
NSF/SSO, hot patching, u, 
fontes de alimentação com 
platina redundantes FRU e 
ventiladores.  
• Suporta serviços de 
routing e infra-estrutura 
avançados.

Portfólio de Cisco Catalyst 9000
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Fique à frente da mudança
• Cisco Catalyst 9000  Family
• Cisco  DNA
• Cisco SD-Access
• Cisco DNA Subscriptions 

 

Catalyst 4500-E, 6500 Catalyst 9400 (acesso/núcleo modular de cabo)

Catalyst 2960-X/XR

Catalyst de cobre 3850, 3650, 3750-X, 3650-X

 

Catalyst 9300 (cabo fixo, empilhável, acesso)

Catalyst 9200 (ramo fixo simples, empilhável, acesso)

 Controlador wireless virtual da Cisco Controlador wireless virtual Catalyst 9800-CL 

Catalyst 4500X, 3850  
Catalyst de fibra 6840X, 6880X Catalyst 9500 (núcleo fixo de cabo)

Controlador wireless Catalyst 9800-80 

Controlador wireless Catalyst 9800-40 

Cisco Catalyst Switches e WLC existentes Novo membro da família Cisco Catalyst 9000
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Rede Baseada em Intenção

Caminho de atualização

As redes estão no centro da evolução imparável 
para uma economia digital. A digitalização está 
mudando a maneira como empresas, parceiros, 
funcionários e consumidores interagem em um 
ritmo sem precedentes. Os produtos e serviços 
podem ser personalizados, pedidos e entregues 
com o clique de um botão usando aplicações 
baseadas na web.
Os dados de negócios podem ser adquiridos, 
analisados   e trocados em tempo quase real. As 
fronteiras geográficas entre empresas e 
consumidores estão diminuindo. E a rede está 
no centro da comunicação para e entre as 
aplicações que impulsionam a economia digital.

Como blocos de construção fundamentais para 
a Cisco Digital Network Architecture baseada 
em intenções, a família Catalyst 9000 foi 
construída com segurança, mobilidade, nuvem e 
IoT em seu núcleo.

Como muitos de seus predecessores, o portfólio 
Cisco Catalyst 9000 aproveita os pontos fortes 
do Circuito Específico de Aplicação (ASIC) do 
Plano de Dados de Acesso Unificado (UADP) da 
Cisco. Com a última geração do UADP ASIC, os 
produtos Catalyst 9000 oferecem o dobro de 
desempenho com preços comparáveis, ao 
mesmo tempo que adicionam uma série de 
novos recursos e funcionalidades.

A família Catalyst 9000 também é a primeira da 
linha a oferecer opções de licenciamento mais 
flexíveis. O licenciamento de software baseado 
em assinatura do Cisco DNA Premier, 
Advantage e Essentials permite adquirir os 
recursos e as capacidades que você precisa.

Isso oferece atualizações imediatas de 
segurança, resiliência e programação, 
independentemente de onde você esteja na 
jornada de rede baseada em intenção.

Controlador wireless Cisco 8540

Controlador wireless Cisco 8520


