
Portfólio de computação da Cisco
As empresas precisam de uma infraestrutura de 
computação moderna para acompanhar as mudanças 
nas demandas dos negócios, enquanto impulsionam a 
inovação. A variedade de soluções de computação da 
Cisco fornece todos os recursos que a equipe de TI 
precisa para se destacar hoje e assumir a liderança no 
futuro, ao mesmo tempo que aumenta o desempenho, 
diminui o TCO e simplifica o gerenciamento. Com 
servidores modernos, infraestrutura hiperconvergente, 
soluções de borda e de múltiplas nuvens, 
gerenciamento SaaS, software de otimização e muito 
mais, a Cisco pode impulsionar qualquer carga de 
trabalho de suas aplicações, em qualquer lugar que 
você precisar. 
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Como 
modernizar a 
infraestrutura 
de computação 



O Cisco UCS combina servidores, rede e gerenciamento em um sistema 
coeso onde o tamanho do equipamento é irrelevante. Você escolhe 
o que é melhor para a sua aplicação: blade, rack, armazenamento 
ou servidor de vários nós. Esse ambiente operacional comum 
permite a otimização de cargas de trabalho tradicionais, análise de 
dados e aplicações nativas da nuvem, com APIs abertas para ampla 
interoperabilidade e automação incomparável. 

•   Disponível na configuração de 1, 2 ou 4 CPUs

•   Gerenciamento unificado com Cisco UCS Fabric Interconnects ou gerenciamento autônomo 
com o Cisco Intersight

•   O Cisco Validated Designs ajuda você a escolher as configurações corretas para aplicações 
corporativas, ambientes de desktop virtual (VDI), bancos de dados e muito mais

•   Suporte para VMware vSphere/ESXi, Microsoft Hyper-V e outros sistemas operacionais

•   Implementa a infraestrutura convergente ou hiperconvergente (Cisco HyperFlex)
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B-Series
Os servidores blade modulares 
de 2 e 4 soquetes de maior 
densidade, mais flexíveis e 
expansíveis do setor

C-Series
Opções de 1U, 2U e 4U que 
dimensionam as necessidades 
de carga de trabalho, PCIe e 
armazenamento 

S-Series
Um servidor de armazenamento 
denso que aceita até 840 TB de 
armazenamento com um ou dois 
nós do servidor 
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Cisco Unified 
Computing System 
(Cisco UCS)
Uma arquitetura de computação projetada para 
inovação em TI e aceleração de negócios 

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/data-center-virtualization/converged-infrastructure/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/ucs-b-series-blade-servers/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/ucs-c-series-rack-servers/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/ucs-s-series-storage-servers/index.html


Suporte a servidores Cisco UCS M5 
•   Processadores Intel® Xeon® Scalable de segunda 

geração ou CPUs AMD EPYC™

•   Novos recursos de segurança

•   Mais suporte à unidade NVMe

•   Velocidades de Ethernet de até 100 Gbps

O Cisco UCS oferece suporte 
a iniciativas essenciais de data 
center 
•   Uso contínuo da virtualização de servidor 

•   Consolidação de data center 

•   Orquestração e automação de infraestrutura de TI 

•   Criação de uma infraestrutura de nuvem privada ou 
híbrida 

•   Implementação de uma estratégia de “data center 
definido por software” 
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“ Agora gastamos 40% menos tempo 
em manutenção e treinamento, 
liberando nossos engenheiros para 
se concentrarem em inovações 
geradoras de receita, como novas 
ofertas de produtos e melhorias de 
serviço.” 

Matthew Chesterton
CEO, OffsiteDataSync 

Para obter mais informações 
Saiba mais sobre o Cisco UCS | Explore todos os recursos do Cisco UCS
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Cisco Unified Computing Systems (Cisco UCS) 

Principais funcionalidades e benefícios 

Menor TCO Fácil de instalar 
e gerenciar 

Fácil de 
escalar 

Desempenho 
para qualquer 
aplicação 

https://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/index.html
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-solution-overview.pdf


O Cisco HyperFlex combina computação, rede e 
armazenamento em um sistema fácil de gerenciar, 
que oferece alto desempenho de forma constante 
para alimentar qualquer aplicação, em qualquer lugar. 
O hardware e o software de engenharia conjunta, 
além dos poderosos recursos de otimização de 
dados, trazem todo o potencial da hiperconvergência 
a uma ampla gama de cargas de trabalho e casos de 
uso. O Cisco HyperFlex HX Data Platform combina 
os dispositivos de armazenamento em cluster em 
um único armazenamento de dados distribuído, 
de multicamada e com base em objeto. Com 
escalabilidade e gerenciamento simplificados, o 
HyperFlex oferece agilidade semelhante à nuvem 
e economia de pagamento de acordo com o 
crescimento para ambientes virtualizados no local. 
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Infraestrutura hiperconvergente 
criada de acordo com as 
necessidades específicas
•   As opções eficientes de gerenciamento incluem HX Connect, Cisco Intersight e 

plugins para vCenter ou Windows Admin Center

•   Disponível nos nós híbridos, All Flash e NVMe 

•   Criado na plataforma Cisco UCS, utilizando as interconexões Cisco UCS Fabric 
Interconnects 

•   Pode ser facilmente dimensionado adicionando um nó de cada vez a um cluster, até 
64 nós (novos componentes são automaticamente reconhecidos e incorporados ao 
cluster)

•   Suporte para VMware vSphere/ESXi ou Hyper-V

•   Ideal para ambientes de múltiplas nuvens com suporte a Kubernetes, serviços de 
múltiplas nuvens e integrações com provedores de nuvem 

•   O Cisco Validated Designs ajuda você a escolher as configurações corretas do 
HyperFlex para aplicações corporativas, ambientes de desktop virtual (VDI), bancos 
de dados e muito mais 
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Cisco HyperFlex 
Infraestrutura hiperconvergente projetada 
na plataforma Cisco UCS 



Principais 
funcionalidades e 
benefícios

•   Desempenho HCI comprovado e líder do setor 
para energizar qualquer aplicativo

•   Fácil de instalar e gerenciar

•   Escalonamento flexível para acrescentar recursos 
de forma independente

•   Menor TCO em comparação com ofertas de três 
tiers ou outras ofertas hiperconvergentes

•   Criado com UCS Fabric Interconnects integrados 
para garantir o desempenho da rede 

“ O tempo de resposta ao ERP 
melhorou em 50% após a 
implantação e conseguimos 
recuperar quase 80% de 
capacidade”. 

Suresh D
CEO, Spark Minda Technical Centre 
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Cisco HyperFlex 

Você sabia...
É possível executar o Cisco UCS como nós de 
computação e/ou apenas GPU nos mesmos 
clusters que os nós HyperFlex, para que você 
possa corresponder facilmente os clusters 
às necessidades certas, sem pagar por algo 
que não precisa (como licenciamento de HCI 
adicional de software). 

HyperFlex comparado a outras soluções de HCI 

Para obter mais informações
Saiba mais sobre o HyperFlex

Veja como outros clientes usam o HyperFlex

Explore os modelos HyperFlex com mais detalhes

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

Cisco HyperFlex Edge
O HyperFlex Edge é otimizado para os requisitos 
exclusivos de operações distribuídas, com 
tamanhos de cluster de 2 a 4 nós, e pode utilizar 
redes atuais de 1 Gb ou 10 Gb. 

https://www.cisco.com/c/en/us/products/hyperconverged-infrastructure/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/hyperconverged-infrastructure/hyperflex-customer-stories.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/hyperconverged-infrastructure/hyperflex-hx-series/index.html#~stickynav=2


Gerencie a infraestrutura em qualquer lugar 
com o Cisco Intersight como serviço 
A concorrência está fazendo com que as empresas de 
TI forneçam aplicações e serviços com mais rapidez 
e eficiência do que nunca. As equipes de operações 
precisam oferecer suporte às aplicações atuais, 
gerenciando sistemas e cargas de trabalho de próxima 
geração que exigem computação na borda, filiais e 
ambientes de nuvem pública e privada, bem como no 
data center. Esse requisito para implementar aplicações 
distribuídas compatíveis com a computação distribuída 
está criando uma lacuna crescente entre o que esses 
ambientes exigem e os conhecimentos, processos e 
ferramentas para respaldá-los. 

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

A solução Cisco Intersight inaugura uma nova era de 
computação para os sistemas Cisco UCS e Cisco 
HyperFlex. Essa plataforma de gerenciamento adaptada 
à nuvem permite que você esteja e aja em qualquer 
lugar. Ela oferece simplicidade geral em nível global 
com suporte técnico conectado, para que as atividades 
diárias sejam mais fáceis para todos. O Cisco Intersight 
é uma plataforma aberta, no modelo de software como 
serviço (SaaS), que pode ser integrada a ferramentas e 
infraestrutura de terceiros para permitir a entrega ágil, 
para que a TI possa capacitar as empresas a responderem 
rapidamente às mudanças. 
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Cisco Intersight 
Gerenciamento baseado em nuvem para 
data center, borda e locais remotos 



Simplicidade 
disseminada 

•   Simplifique a experiência do usuário 
gerenciando a infraestrutura, 
independentemente de onde ela está 
instalada

•   Reduza a complexidade e o esforço 
manual necessário para implantar, 
atualizar e manter os servidores e a 
infraestrutura hiperconvergente 

•   Automatize atualizações para 
o firmware do cluster do Cisco 
HyperFlex, software e atualizações 
de hipervisor para reduzir a 
complexidade e os esforços manuais 

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

Inteligência 
prática 

•   Use as melhores práticas para 
viabilizar operações mais rápidas e 
proativas

•   Obtenha insights acionáveis para 
melhoria contínua e prevenção de 
problemas

•   Aprenda e evolua para oferecer mais 
recursos e insights aprimorados que 
ajudam a gerenciar proativamente o 
ambiente distribuído 

Você sabia...
O Intersight fornece um acompanhante 
em nuvem sem custo para implantações 
do HyperFlex Edge de 2 nós, garantindo a 
precisão dos dados e eliminando o custo 
de ter um recurso físico local, exigido pelas 
soluções concorrentes de 2 nós. 
Saiba mais

Entrega 
ágil 

•   Responda rapidamente a novas 
solicitações

•   Implante no data center e na borda 
em grande escala

•   Integração contínua/entrega 
contínua (CI/CD) para 
desenvolvimento rápido, entrega e 
feedback do cliente 

Para obter mais 
informações 
Intersight

Introdução
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Cisco Intersight 

Principais funcionalidades e benefícios 

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/hyperconverged-infrastructure/hyperflex-hx-series/whitepaper-c11-741999.pdf
http://cisco.com/go/Intersight
http://intersight.com/help/getting_started


As aplicações estão migrando rapidamente para 
coleções de microsserviços, geralmente em 
contêineres, que podem ser executados em qualquer 
ambiente e em qualquer local (núcleo, nuvem ou 
borda). As soluções de computação da Cisco se 
integram a essas aplicações, ajudando você a 
orquestrar e otimizar a infraestrutura local, múltiplas 
nuvens e aplicações em contêiner. 

O Cisco UCS e o Cisco HyperFlex oferecem suporte 
à integração com provedores de nuvem populares: 

• AWS

• Google Cloud 

• IBM Cloud

• Azure Cloud 

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

• E muito mais 

Orquestração em nuvem
O Cisco CloudCenter fornece uma plataforma para simplificar 
o gerenciamento do ciclo de vida de aplicações em múltiplas 
nuvens, fluxos de trabalho e infraestrutura.

Ambientes de contêineres/Kubernetes
As soluções de infraestrutura da Cisco fornecem: 

•   Uma plataforma de infraestrutura comum e moderna para 
contêineres com suporte para Kubernetes nas plataformas:

• Cisco Container Platform

• Google Anthos

• OpenShift

•   Suporte em nível empresarial e armazenamento/computação 
definidos por software para simplificar a adoção de aplicações e 
microsserviços em contêiner. 
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Integração de 
múltiplas nuvens 
Otimizado para aplicações no local, múltiplas 
nuvens e aplicações em contêiner 

https://www.cisco.com/c/en/us/products/cloud-systems-management/cloudcenter/index.html


Armazenamento 
confiável e 
persistente 

Gerenciamento 
centralizado baseado 

em nuvem 

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

Infraestrutura 
simplificada 

Ferramentas de 
orquestração e 

otimização 
(Saiba mais na próxima seção) 

Escalabilidade 
independente 

Você sabia...
O Cisco HyperFlex com Cisco Container 
Platform é a única solução completa de 
hardware e software certificada pela SAP para 
implantação de contêineres do SAP Data Hub.

Para obter mais informações
Saiba mais sobre como criar um ambiente de 
múltiplas nuvens com o Cisco HyperFlex

Explore o portfólio de múltiplas nuvens da 
Cisco e aprenda a proteger o ambiente
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Integração de múltiplas nuvens 

Principais funcionalidades e benefícios 

http://www.cisco.com/c/en/us/products/hyperconverged-infrastructure/hybrid-cloud-solutions.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/hyperconverged-infrastructure/hybrid-cloud-solutions.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/cloud/multicloud-portfolio.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/cloud/multicloud-portfolio.html


Os ambientes atuais de data center e nuvem são 
complexos e altamente dinâmicos. Gerenciar 
desempenho, custo e conformidade é um desafio, 
mas o Cisco Workload Optimization Manager (CWOM) 
fornece software inteligente que permite que as cargas 
de trabalho se autogerenciem para que a TI possa 
funcionar de maneira enxuta e rápida. 

O Cisco Workload Optimization Manager promove 
a integridade contínua em ambientes dinâmicos de 
data center, no local ou em uma nuvem pública. Ele 
fornece recomendações automatizáveis que ajustam 
os recursos de infraestrutura em todas as camadas da 
solução para maximizar o desempenho das aplicações. 

O Cisco Workload Optimization Manager inclui 
integrações com soluções de data center da Cisco, 
incluindo Cisco UCS, Cisco HyperFlex e Cisco 
AppDynamics. 

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

Principais funcionalidades e 
benefícios
•   Obtenha visibilidade detalhada da utilização de recursos do data 

center para entender a demanda de carga de trabalho.

•   Automatize o posicionamento, a escala e a capacidade da carga de 
trabalho para garantir desempenho e maximizar a eficiência. 

•   Alinhe continuamente os recursos com as cargas de trabalho mais 
exigentes. 

•   Execute cenários hipotéticos e modele planos de crescimento para 
prever requisitos futuros de data center.

•   Obtenha ampla visibilidade do desempenho da aplicação e 
entenda como a infraestrutura está sendo utilizada, aproveitando as 
integrações do Cisco Workload Optimization Manager com o Cisco 
UCS Director, UCS Manager, Cisco Tetration™ e AppDynamics®. 

•   Gerencie recursos no data center e nas nuvens públicas em uma 
plataforma. 

Cisco Workload Optimization Manager
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Cisco Workload 
Optimization Manager
A próxima onda de automação de TI com cargas 
de trabalho autogerenciadas 

http://www.cisco.com/go/workloadoptimization


A AppDynamics é uma plataforma de monitoramento de 
desempenho de negócios e de aplicações que garante 
que os ambientes de múltiplas nuvens, do software à 
infraestrutura e aos resultados comerciais, forneçam 
visibilidade total e estejam otimizadas e preparadas para 
acelerar o crescimento. A AppDynamics trabalha em 
todo o ambiente para descobrir transações comerciais 
individuais e criar uma visão completa da topologia 
da aplicação, em todas as nuvens públicas/privadas e 
ambientes locais. Métricas detalhadas de desempenho 
e negócios são geradas com alertas de detecção de 
anomalias de aprendizagem de máquina, para ajudar a 
identificar as causas principais dos problemas. 

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

Principais funcionalidades e 
benefícios
•  Ajude os desenvolvedores a entender o desempenho do 

código

•  Detecte problemas antes que eles afetem os clientes

•  Forneça métricas de desempenho em tempo real

•  Visualize os mapas dos ambientes de aplicação 

Saiba mais sobre a AppDynamics
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AppDynamics 
Uma abordagem mais inteligente 
ao gerenciamento de desempenho 

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/cloud/appdynamics.html


De aplicativos e bancos de dados corporativos a desktops virtuais e IA/ML, as soluções testadas e 
validadas da Cisco fornecem os recursos certos para as aplicações que impulsionam seus negócios. 

Aplicativos e bancos de dados corporativos
Os dados residem onde foram criados e acessados: na borda, 
na nuvem e no data center principal. Crie uma ponte para esses 
dados e seus aplicativos corporativos com infraestrutura escalável 
e de alto desempenho da Cisco. 

SAP 
Execute aplicações SAP 
tradicionais com melhor 
desempenho ou migre para o 
SAP HANA com infraestrutura 
certificada pela SAP. 
Saiba mais

Microsoft 
Use designs validados para a 
infraestrutura da Cisco para 
garantir que as versões mais 
recentes do Microsoft SQL 
Server sejam executadas com 
desempenho máximo. 
Saiba mais

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

Oracle 
Melhore o IOPS e a latência do 
Oracle Database e melhore o 
desempenho do Oracle RAC. 
Saiba mais

“Nosso investimento no 
Cisco UCS e SAP HANA é 
fundamental para gerar 
retornos significativos na 
implantação de aplicações 
analíticas e, especificamente, 
na capacidade de executar 
promoções comerciais mais 
eficientes.”

Lori Plate
Diretora de aplicações 
corporativas, Johnsonville 
Sausage 
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Cargas de trabalho de 
bancos de dados e 
aplicações 
O portfólio de computação da Cisco foi projetado 
para lidar com todas as cargas de trabalho 

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/data-center-virtualization/data-center-solutions-sap/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/data-center-virtualization/microsoft-applications-on-cisco-ucs/index.html#~sales_resources
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/data-center-virtualization/oracle-applications-on-cisco-ucs/index.html


“ Antes, levava de 15 a 20 minutos para abrir cada 
arquivo de design. Agora, bastam quatro minutos.”

Clint Nagy
Engenheiro de projetos, Mayfran International

“ Do hardware ao licenciamento e aos recursos 
humanos, o custo geral do HyperFlex e UCS é melhor 
para nós e podemos repassar essas economias para os 
clientes”.

Marc-André LaPierre
Fundador e CEO, Malicis 

IA/Farm de computação 

Data Lake - Hadoop Dados em todos os locais 

Big data e IA 
combinados

O Hadoop 3.0 permite 
que as cargas de trabalho 
de IA sejam executadas 

nativamente com recursos 
de GPU e contêiner 

Elimine silos de 
arquitetura

Cargas de trabalho 
intensivas em dados, 
cargas de trabalho 

intensivas de computação 
e sistemas de 

armazenamento trabalham 
em conjunto 

Arquitetura em 
escala de nuvem

Reúne big data, IA e 
armazenamento de 
objetos para escalar 

para milhares de nós e 
centenas de petabytes 

Automação
Gerenciamento de soluções e automação de implantação com o Cisco Intersight 

Cargas de trabalho de bancos de dados e aplicações

A Cisco Data Intelligence Platform (CDIP) é uma arquitetura em escala de nuvem 
que reúne big data, IA e farm de computação e tiers de armazenamento para 
trabalharem juntos como uma única entidade, além de poder ser dimensionada 
independentemente para resolver problemas de TI no data center moderno.

IA/ML: obtenha informações mais rápidas e aumente o valor comercial com 
as soluções de data center da Cisco projetadas especificamente para AI/ML. 
Saiba mais

Big data: integre a infraestrutura ao IBM Big Data Insights, SAS, Splunk e outras 
soluções de big data. Saiba mais

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

Desktops virtuais 
Independentemente de estar executando Citrix Virtual Apps 
and Desktops ou VMware Horizon, você pode modernizar a 
infraestrutura de desktop virtual (VDI) com as soluções de data 
center da Cisco. Com desempenho constante, economia de 
pagamento conforme o crescimento e GPUs NVIDIA, você pode 
habilitar com segurança experiências ricas para os usuários em 
qualquer lugar.

Saiba mais sobre a virtualização de desktops

Localize o melhor Cisco Validated Design para o seu ambiente 
de desktop virtual

Encontre projetos validados para cargas de trabalho adicionais executadas no Cisco UCS ou Cisco HyperFlex

Explore aplicações adicionais que você pode executar nas soluções de computação da Cisco
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Cisco Data Intelligence Platform 
Big data e IA combinados 

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/data-center/artificial-intelligence-machine-learning/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/data-center/artificial-intelligence-machine-learning/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/data-center-virtualization/big-data/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/data-center-virtualization/desktop-virtualization/index.html
https://www.cisco.com/c/dam/assets/sol/data-center-virtualization/desktop-virtualization-solutions/design-navigator/index.html
https://www.cisco.com/c/dam/assets/sol/data-center-virtualization/desktop-virtualization-solutions/design-navigator/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/design-zone/data-center-design-guides.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/data-center-virtualization/data-center-applications/index.html

