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Cisco Unified Data Center 
A infraestrutura ideal para ambientes e aplicações da Microsoft 
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SIMPLIFIQUE SUA TI… 

MODERNIZE SUA EMPRESA 

Ineficiência da equipe de TI 

Interrupção não programada 

Gerenciamento heterogêneo 

Proteção de cargas de trabalho virtualizadas 

Infraestrutura em expansão e inflexível 

Restrições no orçamento de TI 

Custos cada vez maiores com energia 

Alinhamento com as necessidades empresariais 

Desafio 

Nos últimos 10 anos, assistimos a uma explosão de inovações e melhorias técnicas no 

data center. As promessas de virtualização e a computação em nuvem fizeram com que 

departamentos de TI em todo o mundo desenvolvessem soluções personalizadas que 

conectam hardware ao software e aplicativos direto no hardware. Na maioria das vezes, 

esses avanços são problemáticos, limitados e caros. 

Atualmente, muitas empresas não conseguem concretizar todo o potencial de suas 

estratégias de virtualização e nuvem privada. A infraestrutura rígida e a complexidade da 

arquitetura são os principais obstáculos que precisam ser superados. 

As empresas dependem dos departamentos de TI para realizar suas estratégias 

empresariais. Mais do que nunca, as empresas precisam que suas infraestruturas de TI 

sejam mais ágeis, simples e eficientes. 

 

Solução 

O Cisco Unified Data Center unifica computação, armazenamento, rede, 

virtualização e gerenciamento em uma única plataforma. Isso resulta em 

simplicidade operacional e agilidade empresarial -- essenciais para a computação 

em nuvem e a implantação da TI como serviço. 

A aliança entre a Microsoft e a Cisco amplia as vantagens do Cisco Unified Data 

Center ao integrar as pilhas de sistema operacional, hypervisor nativo, aplicações e 

gerenciamento em soluções gerenciáveis e escaláveis. 

Presente em um ambiente altamente seguro e escalável para empresas que 

utilizam software e tecnologias da Microsoft, o Cisco Unified Data Center automatiza 

e simplifica a implantação, orquestração e gerenciamento em servidores, redes e 

nuvem.  
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Um Cisco Unified Data Center… 

Reduz os custos de operação 

Obtenha menores custos de operação com 

uma plataforma criada para a virtualização. 

Consolide cargas de trabalho do SQL, 

SharePoint e Exchange, reduza as 

necessidades de energia, refrigeração e 

cabeamento e proteja os investimentos atuais 

em infraestrutura, plataformas de 

gerenciamento e aplicações. Reduza o custo 

total de propriedade (TCO) na plataforma, no 

local e em toda a empresa. 

Simplifica o gerenciamento 

Elimine a complexidade do gerenciamento físico e 

virtual de sistemas e maximize seu investimento no 

Microsoft System Center 2012. Crie o ambiente ideal 

para suas necessidades empresariais e gerencie-o 

com facilidade, seja ele virtual ou físico, em nuvem 

privada ou pública, e em vários data centers e 

infraestruturas. Reduza os custos de operação, 

ofereça provisionamento self-service, distribua 

facilmente novos serviços e resolva problemas mais 

rapidamente, através da automação do hardware do 

UCS com o uso do Microsoft PowerShell. 

Disponibiliza desempenho de nível 

internacional 

Nos três anos seguintes à sua introdução, o 

Cisco Unified Computing System equipado  

com processadores Intel® Xeon® estabeleceu  

70 recordes mundiais em parâmetros de 

desempenho, com resultados que foram os 

primeiros do mercado ou que ultrapassaram os 

definidos por fornecedores de sistemas atuais. 

Dimensiona para atender às dinâmicas 

empresariais 

Alinhe recursos de distribuição com as 

necessidades da empresa com o uso de uma 

plataforma automatizada, segura, de alto 

desempenho e alta disponibilidade, para 

tecnologias e software da Microsoft. 

"A infraestrutura de servidor da Cisco nos ajuda 

a quebrar os silos do data center e estabelece 

uma única plataforma de computação que está 

completamente integrada a de outros 

fornecedores, tornando-nos muito ágeis". 

BEN ISSA  

Diretor de estratégia de TI 

ING Direct Austrália 

cisco.com/web/about/success-stories  
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Consolidar e virtualizar  

aplicativos da Microsoft 

As aplicações da Microsoft, como o SQL Server, 

SharePoint Server e Exchange Server, 

geralmente são as primeiras candidatas para 

consolidação e virtualização. Os administradores 

podem acelerar e simplificar a implantação, 

gerenciamento e operações de virtualização com 

o uso da malha em rede unificada sensível à 

virtualização, com grande largura de banda e 

baixa latência da Cisco, o Cisco UCS e o 

Microsoft Windows Server 2012 Hyper-V. 

Cisco Validated Designs para  

as principais cargas de trabalho da Microsoft 

Para garantir que os clientes que executam 

software da Microsoft obtenham o máximo 

proveito de seus data centers, a Cisco projeta, 

testa, valida e oferece suporte para uma lista 

cada vez maior de soluções da Microsoft, como o 

Microsoft Exchange Server, SQL Server e 

SharePoint Server. 

Cisco Validated Designs para  

soluções de nuvem privada da Microsoft 

Mude para a nuvem com rapidez e facilidade com 

a ajuda dos Cisco Validated Designs. Essas 

soluções pré-configuradas e que fazem parte do 

programa Microsoft Private Cloud Fast Track são 

compostas por tecnologias líderes do setor da 

Cisco, EMC e NetApp. Reduza os riscos e 

aproveite as orientações completas de 

implantação e arquitetura, com orientações de 

design pré-testados. 

"Quando executávamos o Exchange 2007 em 

nosso hardware antigo, o desempenho era  

lento. . . . Mas com o Exchange 2010 sendo 

executado no Cisco UCS, tivemos uma grande 

mudança no desempenho, com pouquíssimos 

problemas relacionados a e-mail". 

RANDY TOLER 

Gerente de sistemas 

Cassidy Turley 

Cisco Services Support 

Garanta que a distribuição de produção das 

aplicações da Microsoft no Cisco UCS seja 

efetuada sem problemas, dentro do prazo e 

do orçamento. Os Cisco Services ajudam a 

projetar e implantar data centers 

virtualizados e soluções de nuvem privada 

ou pública. Os Cisco Advanced Services ou 

um dos muitos parceiros de canal da Cisco 

podem viabilizar diretamente esses serviços. 

Aumente o tempo de atividade, resolva 

problemas e otimize o desempenho da 

solução de forma rápida, com os serviços 

globais de suporte técnico premiados da 

Cisco. 

Por que a Cisco foi escolhida para trabalhar em parceria com a Microsoft? 

"Com a adoção cada vez maior da virtualização, clusters e nuvens internas, as malhas se tornarão uma tecnologia 
básica dos departamentos de TI, serviços de hospedagem e de nuvem. Isso possibilita a criação de redes com a 
flexibilidade (por exemplo, provisionamento e balanceamento de carga rápidos) exigida para apoiar 
infraestruturas de servidor altamente virtualizadas, onde as VMs não são mais ligadas a servidores físicos". 

GEORGE J. WEISS / VALDIS FILKS Is the Concept of the ‘Server’ Obsolete, or in Need of Redefining? (O conceito de "servidor" está obsoleto 
ou precisa ser redefinido?) Gartner, 29 de março de 2012 
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Cisco e Microsoft: uma parceria de sucesso 

Estenda as redes avançadas  

para ambientes Microsoft Hyper-V 

Para clientes empresariais e provedores de serviços 

que desejam estender a experiência de rede da 

Cisco para suas implantações de Microsoft Windows 

Server 2012 Hyper-V, a Cisco oferece um portfólio 

completo de tecnologias de rede virtual através dos 

switches Cisco Nexus 1000V Series e Virtual 

Machine Fabric Extender (VM-FEX) do Cisco Unified 

Computing System.  

 

CISCO NEXUS 1000V 

TRAGA A REDE AO HYPERVISOR 

(Switch Cisco Nexus 1000V) 

SERVIDOR Adaptador 

ESTENDA A REDE FÍSICA PARA 

MÁQUINAS VIRTUAIS  

(Cisco UCS VM-FEX) 

SERVIDOR CISCO UCS VM-FEX 

Estenda os recursos do  

Microsoft System Center 2012 SP1 

Combine a eficiente API aberta do UCS 

Manager com as ferramentas de 

gerenciamento e provisionamento do System 

Center 2012 SP1 da Microsoft para 

provisionar, configurar, orquestrar e monitorar 

sua infraestrutura física e virtual,  

além de software de aplicativos e servidor do 

Windows, em todos os níveis.  

• Pacote de gerenciamento do UCS para System 

Center Operations Manager  

• Pacote de integração do UCS para System 

Center Orchestrator 

• Complemento de extensão de UI do UCS para 

System Center Virtual Machine Manager 

(SCVMM) 

 

 

Gerencie o hardware do UCS  

com o PowerShell 

Automatize as tarefas de provisionamento e 

configuração com o Cisco UCS PowerTool, uma 

ampla biblioteca PowerShell de cmdlets que 

utiliza o formato padrão verbo-substantivo. Se 

você já conhece o PowerShell, então será fácil 

começar a usar o PowerTool para gerenciar os 

componentes tanto da Microsoft, quanto do 

Cisco UCS.  

"O Cisco UCS proporciona uma plataforma 

mais integrada e fácil de gerenciar, que 

reduziu até 80% o número de perfis de 

servidor que gerenciamos". 

SCOTT BIESAART  

Gerente, MPS 

Technology Group Xerox 

O Cisco UCS 

Manager foi 

reconhecido na 

Microsoft Tech Ed 

2012 com o 

recebimento do 

prêmio de tecnologia 

revolucionária.  
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Cisco Unified Data Center: a plataforma ideal para a viabilização da TI como serviço 

A arquitetura de data center atual deve apoiar uma força de trabalho altamente móvel e a proliferação de dispositivos e modelos empresariais 

orientados por dados, além de incorporar perfeitamente aplicativos e serviços em nuvem. A plataforma Cisco Unified Data Center atende a 

esses vários requisitos com uma arquitetura que combina computação, armazenamento, rede e gerenciamento. Projetada para automatizar a 

TI como serviço em ambientes físicos e virtuais, ela oferece como resultado uma maior eficiência de orçamento, respostas empresariais mais 

ágeis e operações de TI simplificadas. 

UNIFIED MANAGEMENT 
Gerenciamento automatizado de recursos  

(físicos e virtuais) 

UNIFIED FABRIC 
Malha em rede segura e altamente escalável 

UNIFIED COMPUTING 
Elementos de computação stateless modular 

Cisco Data Center Services 

Suporte para soluções integradas 

Automação, orquestração e gerenciamento de 

ciclo de vida são recursos importantes do 

Gerenciamento unificado da Cisco, que 

simplifica a implantação e operação de 

infraestrutura física/bare metal, virtual e de 

nuvem. A Cisco ajuda os departamentos de TI 

no desenvolvimento de um portal self-service e 

de um catálogo de serviços para disponibilizar 

serviços de TI sob demanda rapidamente e 

oferecer suporte a iniciativas de negócios. 

Complementa sistemas e ferramentas de gerenciamento de TI 

AUTOMAÇÃO 

INTELIGÊNCIA 

FLEXIBILIDADE 

• Portal self-service ao 
usuário final 

• Governança de serviços,  
controles de políticas e 
acesso 

• Fluxo de trabalho e 
integração  

• Gerenciamento do ciclo 
de vida 

• Pagamento por utilização 

GERENCIAMENTO DE NUVEM E ORQUESTRAÇÃO 

CÁLCULO COM BASE 
NA POLÍTICA 

Perfis de serviço 

ARMAZENAMENTO 
BASEADO NA POLÍTICA 

Automatização do 
armazenamento 

REDE BASEADA NA 
POLÍTICA 

Contêineres de rede 

Disponibilização  
sob demanda e 
automática  
de recursos de TI 

Abordagem 
determinada por 
modelo e baseada 
em políticas reduz o 
TCO 

O mais fácil de 
usar, 
disponibiliza o 
melhor tempo 
de retorno de 
investimento 

GERENCIAMENTO DE NUVEM E ORQUESTRAÇÃO 

REDE COMPUTAÇÃO ARMAZENAMENTO 

Simplifique a implantação, ajude a garantir a 

qualidade da experiência e reduza os custos 

operacionais com uma rede de dados e 

armazenamento de alto desempenho. Os serviços 

integrados de rede da Cisco oferecem 

conectividade de alta velocidade e alta 

disponibilidade, aumentam o desempenho dos 

aplicativos e reduzem o risco de segurança em 

ambientes multilocatário.  

UNIFIED FABRIC 

NAS/iSCSI 

FCoE 

FC 

FORMATO DE RACK 

FORMATO DE BLADE 

COMPUTAÇÃO 

FABRIC EXTENDERS  

(MÓDULO I/O) 

FABRIC INTERCONNECTS 

UCS MANAGER 

APIs PADRÃO DO SETOR XML API 
APIs 

PADRÃO 

O Cisco Unified Computing System (UCS) oferece 

uma solução de computação no sistema, 

altamente escalável, que integra computação, rede 

de acesso e rede de armazenamento. Recursos 

de gerenciamento incorporados simplificam as 

operações em infraestruturas físicas, virtuais e em 

nuvem. 
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www.cisco.com/go/microsoft 

www.cisco.com.br/servidores 

Obrigado! 


