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--PRZEŁĄCZNIKÓW
DATA CENTERS
metro ethernetDLA
access
-Introduction
METRO ETHERNET
wprowadzenie

se dostarcza bezpieczne, proste w obsłudze

W skład produktów do tworzenia infrastruktury sieciowej
wchodzą:

W skład produktów do zarządzania infrastrukturą sieciową
wchodzą:

i wysoce dostępne sieci IP. Ta oferta zawiera gamę

•

Zarządzane przełączniki LAN warstwy 2. i 3.

•

System zarządzania siecią i jej elementami

produktów dla infrastruktury sieciowej, zarządzania

W formie urządzeń stakowalnych bądź modular-

•

Systemy zarządzania adresami IP i Dynamic

i zabezpieczeń. Produkty te zostały wymyślone

nych (chassis) z obsługą Power over Ethernet

i zaprojektowane zgodnie z wizją Alcatela-Lucenta:

(PoE) i przepustowością do 40 Gb/s do zastosowa-

Application Fluent Network.

nia w biurach, sieciach kampusowych i data center

W ramach szerokiej oferty produktów zgodnych
z obowiązującymi standardami Alcatel-Lucent Enterpri-

Domain Name System (D)DNS
•

Skonsolidowany poziom zarządzania usługami

następujące rozwiązania:

obsługujące najnowsze standardy (IEEE 802.1n)

W skład produktów związanych
z bezpieczeństwem wchodzą:

•

Konwergentne sieci przewodowe i bezprzewodowe

dla małych, średnich i dużych sieci, dodatkowo

•

dla małych i średnich firm (SMB) oraz średnich

wyposażone w unikalne rozwiązania dla pracowni-

i dużych przedsiębiorstw

ków zdalnych

•

Rozwiązania Unified Threat Management (UTM)

Routery umożliwiające dostęp do WAN oraz

•

Zarządzanie gośćmi WLAN, którzy korzystają

Produkty stanowią elementy, z których składają się

•

Skalowalne, bezprzewodowe rozwiązanie (WLAN)

•

Przełączniki dla małych i dużych data center

•

Zarządzanie usługami Ethernet przez dostawców

oferujące wiele usług w ramach jednego urządze-

usług

nia

•

•

Przełączniki z obsługą Multi-Protocol Label

Rozwiązanie host integrity check narzucające
zgodność podłączonych urządzeń

z urządzeń nienależących do działu IT
•

Zarządzanie uwierzytelnianiem, autoryzacją
i rozliczeniami

Switching (MPLS) dla prywatnych WAN-ów
i łączności w obrębie data center oraz standardu

Alcatel-Lucent przedstawia katalog produktów prezen-

Virtual Private LAN Services (VPLS) (opracowane-

tujący ofertę rozwiązań sieciowych dla przedsiębiorstw,

go przez Alcatela-Lucenta), oferującego wirtualiza-

narzędzia do zarządzania i zapewnienia bezpieczeń-

cję sieci bez zbędnych skomplikowanych protoko-

stwa, ich główne zalety, kluczowe funkcje i parametry

łów

techniczne.
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DLA DATA CENTERS
metro ETHERNET
ethernet access
--METRO
spis treści
LAN

WLAN

WAN

ZARZĄDZANIE

BEZPIECZEŃSTWO

Przełącznik modularny LAN

Przełącznik WLAN w chassis

Router usługowy

Sieć

Host Integrity Check

•

OmniSwitch 10K

•

•

•

OmniVista 2500 NMS

•

InfoExpress

•

OmniSwitch 9000E

•

OmniVista 2500 VVM

•

CyberGatekeeper

•

OmniVista 3600 AM

•

5620 SAM

•

5650 CPAM

OmniAccess 6000

Wolnostojący przełącznik
WLAN

Stakowalny przełącznik LAN
•

OmniAccess 4000

•

OmniSwitch 6900

•

OmniSwitch 6855

•

OmniSwitch 6850E

•

OmniSwitch 6450-24/48

Standardowe /Zdalne Punkty
dostępowe

•

OmniSwitch 6450-10

Instant Access Points

•

OmniSwitch 6400

•

OmniSwitch 6250

Bezprzewodowe punkty
dostępowe

7750 SR

Dostępowy router usługowy
•

7705 SAR

Ethernetowy przełącznik
usługowy

Unified Threat Management
•

Fortinet

Wydajność

Zarządzanie gośćmi sieci
bezprzewodowej

Dostępowy przełącznik
usługowy

•

•

•

Adresy i DNS

•

7450 ESS

7210-M

Wielofunkcyjna brama
•

VitalSuite

OmniAccess Guest Manager

Serwer AAA
•

VitalQIP
•

8950 AAA Server

OmniAccess 5510 USG
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OmniSwitch™ 10K
opis produktu
zalety
najważniejsze cechy
informacje techniczne

Modularny przełącznik w chassis Alcatel-

Skalowalność, do poziomu ponad 5,12 Tb,

OmniSwitch 10K jako urządzenie o wysokim

Lucent OmniSwitch 10K to urządzenie

spełnia współczesne i przyszłe wymogi

stopniu upakowania portów, niskim poborze

o wysokiej wydajności działające pod

przepustowości. OmniSwitch 10K Multi-

energii, chłodzeniu przód-tył, z dostępem

kontrolą zaawansowanego systemu

Chassis Link Aggregation (MC-LAG), Virtual

do wszystkich komponentów od przodu

Alcatel-Lucent Operating System (AOS),

Chassis (VC), Shortest Path Bridging

doskonale sprawdza się w data center i jest

który sprawdził się w przedsiębiorstwach,

(SPB-M), Virtual Network Profile (vNP)

przyszłościową inwestycją dla każdej sieci.

u dostawców usług oraz w data center.

i Ethernet Ring Protection (ERP) upraszczają

OmniSwitch 10K zapewnia nieprzerwane

tworzenie sieci warstwy 2. oraz oferują

działanie sieci z ciągłym przekierowywaniem

lepszą wydajność i odporność. OmniSwitch

w warstwie 2. i 3. oraz in-service software

10K z obsługą bezstratnego Ethernetu:

upgrades (ISSU). Deep packet buffers,

Priority Flow Control (PFC), Enhanced

bezstratny virtual output queuing (VOQ)

Transmission Selection (ETS) i Data Center

i rozbudowane możliwości kontroli ruchu

Bridging (DCBX) w połączeniu z Edge Virtual

poprawiają wydajność aplikacji i odczucia

Bridging (EVB) sprawiają, że doskonale

użytkowników z nich korzystających.

nadaje się dla data center.
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opis produktu
zalety
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• Maksymalna wydajność sieci zapewnia

•	Rozmiar chassis, dostępność podzespołów

•	SPB-M zapewnia maksymalną odporność

przepustowość o wysokim QoS dla

i kompatybilność z istniejącymi

i szybki czas rekonwergencji oraz dual

wymagających aplikacji, co gwarantuje

platformami umożliwiają bezproblemową

homing aktywny/aktywny

wysoki komfort użytkowania. Zmniejsza

modernizację; chłodzenie przód-tył i duże

liczbą warstw sieci i koszty inwestycji/

zagęszczenie portów 10GigE (256 portów

użytkowania

na chassis) spełniają rygorystyczne

• MC-LAG i VC optymalizują/upraszczają

wymogi data center

tworzenie sieci warstwy 2., obniżają

•	Zwiększona nadmiarowość i odporność

nakłady na zarządzanie i zwiększają

systemu zapewniają maksymalny czas

odporność sieci; współpracują z każdym

działania sieci rdzeniowej

urządzeniem Ethernet zgodnym ze

•	Obsługa vNP do zarządzania aplikacjami

standardem IEEE 802.3ad; oferują

tak, jak usługami oraz automatyczne

kompatybilność, ochronę inwestycji

dostosowywanie w celu zapewnienia

i elastyczność

najwyższej wydajności aplikacji i

• Multi-Protocol Label Switching (MPLS)

optymalizacji wykorzystania serwera,

i architektura dostosowana do potrzeb

włącznie z automatyzacją przenoszenia

data center ułatwiają rozwój, pozwalają

maszyny wirtualnej w ramach architektury

zmniejszyć liczbę dostawców i obniżają

datacenter

koszty działalności
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OmniSwitch 10K
opis produktu
zalety

Wysoka dostępność
•

	Najkrótszy czas odpowiedzi sieci dzięki

Duże sieci kampusowe i miejskie

	Inteligentne przełączanie dla zapewnie-

sprzętowemu przekierowywaniu

•	Wdrożenia w warstwie 2. dzięki stakowa-

nia ciągłości pracy w ramach nadmiaro-

pierwszego pakietu

nym VLAN-om, z narzędziami do obsługi

wego modułu Chassis Management

najważniejsze cechy
informacje techniczne

•
•
•

•

	Obsługa multi-path warstwy 2.

operacji, administrowania i utrzymania

Module (CMM) i chassis Fabric Module

•

z Shortest Path Bridging (SPB)

(OA&M) oraz obsługą multicast

(CFM)

– IEEE 802.1aq

•	Obsługa ERP
•	Wdrożenie w warstwie 3. z wykorzystaniem

	ISSU do przeprowadzania aktualizacji

•

Sieci data center

bez przerw w działaniu

•

	Obsługa maszyny wirtualnej z vNP

wielu mechanizmów wirtualnego routingu

	Wirtualizacja systemu dzięki MC-LAG

•

	Obsługa protokołów bezstratnego

i przekierowań (VRF)

i VC

Ethernetu z PFC

	Pasywny backplane i nadmiarowe

– IEEE 802.1Qbb, ETS

elementy aktywne (zasilacze, wentylatory, CMM-y)
•

– IEEE 802.1Qaz i DCBX
•

	Rozbudowana obsługa protokołów

	Obsługa VEPA z EVB
– IEEE 802.1Qbg

warstw 2. i 3. dla wysokiej niezawodności

Sieci konwergentne
•

Wysoka wydajność i skalowal-

dzięki QoS opartemu na politykach

ność
•

Jednoczesne przetwarzanie z szybkością

i VOQ
•

łącza ruchu IPv4/IPv6 w warstwie 2.
(unicast i multicast)
•

Wyższa jakości obsługi VoIP i wideo

Zarządzanie kolejką dzięki konfigurowalnemu algorytmowi harmonogramów

•

	Unikanie zagęszczenia ruchu:

	Wysokie zagęszczenie portów GigE (do

Zapobieganie blokadom End-to-end

384 portów), 10GigE (do 256 portów)

Head of Line (E2E-HOL) i kontrola

i 40GigE (do 64 portów)

przepływu
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OmniSwitch 10K
opis produktu

Moduły
CMM

Moduły
CFM

Moduły
NI

Gniazda
na
zasilacze

Zasilanie
AC/DC

Wentylatory

Wysokość
racka

Przepustowość
matrycy
Tb/s

Maksymalna
liczba
portów GigE

2

2

8

4

AC lub DC

2

16

5.12

384

Porty
GigE
RJ-45

Porty
GigE
SFP

Porty
10GigE
SFP+

Porty
40GigE

Porty
100GigE

Wersja
standard

Wersja
rozszerzona

OS10K-QNI-U8E***

0

0

0

8

X

OS10K-QNI-U4E***

0

0

0

4

X

OS10K-XNI-U32S

0

0

32*

OS10K-XNI-U32E***

0

0

32*

OS10K-XNI-U16E***

0

0

16*

X

OS10K-XNI-U16L***

0

8**

8*

X

OS10K-GNI-C48E

48

0

0

X

OS10K-GNI-U48E

0

48

0

X

OmniSwitch 10K

zalety
OmniSwitch 10K

najważniejsze cechy

Moduły interfejsów sieciowych

informacje techniczne

Maksymalna Maksymalna
liczba
liczba
portów
portów
10GigE
40GigE
256

64

X
X

Uwagi
* Obsługuje zarówno transceivery Gigabit, jak i 10GigE.
** Możliwość podniesienia za pomocą licencji do 10GigE SFP+.
*** Dostępne w kolejnych wersjach oprogramowania.
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zalety
najważniejsze cechy
informacje techniczne

W skład rodziny przełączników Alcatel-Lucent

Dostępność operacyjną sieci gwarantują

Rodzina OmniSwitch 9000E to wysokiej klasy

OmniSwitch 9000E Chassis LAN Switch (CLS)

nadmiarowe elementy do wymiany na

zabezpieczenia i quality of service (QoS)

wchodzą: OmniSwitch™ 9700E,

gorąco. Dodatkowo przełącznik korzysta

w atrakcyjnej cenie. W pełni współpracuje

OmniSwitch™ 9702E oraz OmniSwitch™

z funkcji in-service software upgrade (ISSU),

z systemem zarządzania Alcatel-Lucent

9800E. Cała rodzina OmniSwitch 9000E

dzięki której sieć może działać w trakcie

OmniVista™ 2500 Network Management

korzysta ze wspólnych interfejsów

aktualizacji jej kluczowych systemów.

System (NMS).

sieciowych, zasilaczy i paneli wentylatorów,
co pozwala sprostać różnym wymaganiom

Rodzina OmniSwitch 9000E cechuje się

i uprościć zarządzanie magazynem

natywnym i pełnym wsparciem IPv4/IPv6,

z podzespołami.

dzięki czemu umożliwia migrację z IPv4 do
IPv6 lub nowej struktury IPv6. Oferuje

Rodzina produktów OmniSwitch 9000E to

również rozwiązania dostępne dla

wydajne, bogate w funkcje przełączniki

usługodawców, takie jak Multi-Protocol Label

modularne LAN o wysokiej dostępności,

Switching (MPLS) dla kampusu firmy, w tym

do wykorzystania w rdzeniu sieci oraz

Virtual Private LAN Service (VPLS). VPLS to

w warstwie dostępowej LAN.

standardowy protokół opracowany przez
Alcatela-Lucenta, służący do wirtualizacji

Rodzina OmniSwitch 9000E obsługuje

sieci lokalnych przez MPLS bez wykorzystania

konfiguracje 10 Gigabit Ethernet (10GigE)

Border Gateway Protocol (BGP).

o dużym zagęszczeniu w rdzeniu sieci
i mocno zagęszczone GigE z lub bez Power
over Ethernet (PoE) w najnowszych
standardach (IEEE 802.3at).
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•	Zapobiega przerwom w działalności dzięki

•	Ochrona inwestycji dzięki wykorzystaniu

•	Obniżenie kosztów energii dzięki niskiemu

połączeniu nadmiarowości i odpornych

modułów i skalowalnych połączeń (GigE

zużyciu prądu (poniżej 2000W

protokołów topologii:

i 10GigE) oraz regularnym aktualizacjom

w najpotężniejszej konfiguracji)

¬	Nadmiarowość sprzętowa chroni

oprogramowania mającym na celu

najważniejsze funkcje, takie jak

nadążanie za rozwojem standardów (IEEE,

zasilanie (nadmiarowe zasilacze AC lub

IETF i ITU), takich jak IPv6 i MPLS

DC), chłodzenie (nadmiarowe

•	Ochrona infrastruktury firmy przed

wentylatory) i zarządzanie

bezpośrednim atakiem (złośliwym

przełącznikami (nadmiarowe CMM-y),

oprogramowaniem i atakami typu denial of

z autonomicznym mechanizmem

service [DoS]) oraz narzucanie polityki IT

przywrócenia sprawności po awarii

przed- i pokontrolnej (wykrywanie anomalii

i ISSU

w ruchu)

¬	Intensywne wsparcie dla
protokołów warstw 2. i 3. gwarantuje
infrastrukturę o wysokiej dostępności
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Wysoka dostępność

Kompleksowe zabezpieczenia

•	Wdrożenie w warstwie 3. z wykorzystaniem

•	Inteligentne ciągłe przełączanie w ramach

•	Elastyczne uwierzytelnianie urządzeń/

wielu mechanizmów wirtualnego routingu

nadmiarowej konfiguracji CMM
•	ISSU do przeprowadzania aktualizacji bez
przerw w działaniu
•	Pasywny backplane z nadmiarowymi

użytkowników za pomocą Alcatel-Lucent
Access Guardian™ (IEEE 802.1X/MAC/
captive portal) z host integrity check (HIC)
system (IDS) z traffic anomaly detection

wentylatory, CMM-y)

(TAD)

2. i 3. dla zapewnienia wysokiej odporności

•	Szeroki wachlarz usług wsparcia dostępu:
learned port security (LPS), mapowania
portów, Dynamic Host Configuration

Wysoka wydajność i
skalowalność
• Jednoczesne przetwarzanie z szybkością
łącza ruchu IPv4/IPv6 w warstwie 2.
(unicast i multicast)
•	Wysokie zagęszczenie portów GigE (do 384
portów) i 10GigE (do 192 portów)
•	Najkrótszy czas odpowiedzi sieci dzięki
sprzętowemu przekierowywaniu
pierwszego pakietu

•	Wdrożenie sieci IP/MPLS z wykorzystaniem
VPLS

•	Wbudowany system intrusion detection

elementami aktywnymi (zasilacze,
•	Rozbudowana obsługa protokołów warstw

i przekierowań (VRF)

Protocol (DHCP) binding tables i User
Network Profile (UNP)

Duże sieci kampusowe
i miejskie

Konwergencja
•	Wyższa jakości obsługi VoIP i wideo dzięki
QoS opartemu na politykach
•	Przygotowana na przyszłe wyzwania
obsługa aplikacji multimedialnych
z multicastem realizowanym z szybkością
łącza
•	Obsługa IEEE 802.3at PoE+ dla telefonów
IP, punktów dostępowych WLAN i kamer
wideo

•	Wdrożenia w warstwie 2. dzięki
stakowanym VLAN-om, z narzędziami do
obsługi operacji, administrowania
i utrzymania (OA&M) oraz obsługą
multicast
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OmniSwitch
6850E

OmniSwitch
6450-24/48

indeks

OmniSwitch
6450-10

OmniSwitch
6400

OmniSwitch
6250

OmniSwitch 9000E
opis produktu

OmniSwitch 9000E

Moduły
NI

Gniazda
na zasilacze

Zasilanie
AC/DC

Wysokość
racka

OmniSwitch 9700E

2

8

3

AC lub DC

11

384

192

OmniSwitch 9702E

2

8

3

AC lub DC

11

768

192

96

OmniSwitch 9800E

2

16

4

AC lub DC

17

768

384

192

Porty
GigE
RJ-45

Porty
GigE
PoE+

Porty
GigE
SFP

Porty
10GigE
XFP

Porty
10GigE
SFP+

zalety
najważniejsze cechy
informacje techniczne

PrzepustoMaksymalna Maksymalna
wość matrycy liczba portów liczba portów
Gb/s
GigE
10GigE

Moduły
CMM

Moduły interfejsów sieciowych

OS9-XNI-U2E

0

0

0

2

0

OS9-XNI-U12E

0

0

0

0

12

OS9-GNI-C24E

24

0

0

0

0

OS9-GNI-P24E

0

24

0

0

0

OS9-GNI-U24E
Półka zasilaczy PoE
OS9-IPS-600A

0

0

24

0

0

Pasuje do
9700E

Pasuje do
9702E

Pasuje do
9800E

Gniazda
na zasilacze

Wysokość
racka

Zasilanie
PoE

Zasilanie
AC/DC

Tak

Tak

Tak

4

3,5

2400 W

AC
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LAN

WLAN

OmniSwitch
10K

OmniSwitch
9000E

WAN

zarządzanie

OmniSwitch
6900

OmniSwitch
6855

bezpieczeństwo
OmniSwitch
6850E

OmniSwitch
6450-24/48

indeks

OmniSwitch
6450-10

OmniSwitch
6400

OmniSwitch
6250

OmniSwitch™ 6900
opis produktu
zalety
najważniejsze cechy
informacje techniczne

Rodzina stakowalnych przełączników

Charakteryzują się wysokim poziomem

Alcatel-Lucent OmniSwitch 6900 to

zagęszczenia portów. Doskonale sprawdzają

urządzenia z portami 10 Gigabit Ethernet

się w agregacji, w warstwie rdzeniowej sieci

(10GigE), warstw 2. i 3, stworzone z myślą

kampusowych – wspierają przejście na

o niewielkich opóźnieniach, wysokiej

10GigE; w pierścieniach dostępowych sieci

dostępności i wydajności, odporności oraz

metro Ethernet; jako urządzenia „top of

prostym zarządzaniu.

rack” albo „end of row” w małych i średnich
data center.
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LAN

WLAN

OmniSwitch
10K

OmniSwitch
9000E

WAN

zarządzanie

OmniSwitch
6900

OmniSwitch
6855

bezpieczeństwo
OmniSwitch
6850E

OmniSwitch
6450-24/48

indeks

OmniSwitch
6450-10

OmniSwitch
6400

OmniSwitch
6250

OmniSwitch 6900
opis produktu
zalety
najważniejsze cechy
informacje techniczne

•	Przepustowość do 1,28 Tb/s, niskie
opóźnienia i funkcjonalności związane
z likwidacją jittera - zaawansowane
buforowanie i unikanie zatorów ruchu
• Doskonała ochrona inwestycji
i elastyczność dzięki kompatybilności
z wieloma modułami rozszerzającymi,

•	Najlepszy współczynnik przepustowość/
pobór mocy pozwalający obniżyć koszty
• Doskonała wydajność w aplikacjach

•	Wsparcie Virtual Network Profile (vNP) do
zarządzania aplikacjami oraz usługami
i automatycznego dostosowywania w celu

obsługujących w czasie rzeczywistym głos,

zapewnienia najwyższej wydajności

dane i treści wideo obsługiwanych przez

i optymalizacji wykorzystania serwera,

skalowalne sieci konwergentne

włącznie z automatyzacją przenoszenia

• Multi-Chassis Link Aggregation Group

maszyny wirtualnej w ramach matrycy

które w razie potrzeby zwiększają liczbę

(MC-LAG) i Virtual Chassis (VC)

portów 10GigE; oba modele obsługują

optymalizują i upraszczają budowę sieci

MC-LAG i VC gwarantuje maksymalną

porty 40G za pośrednictwem nowych

warstwy 2. oraz zmniejszają obciążenie

niezawodność i szybką rekonwergencję po

modułów

związane z administrowaniem, czyniąc

awarii oraz dual homing aktywny/aktywny

•	Wydajne zarządzanie mocą, obniżenie

•	Obsługa Shortest Path Bridging (SPB-M),

jednocześnie sieć bardziej niezawodną;

kosztów działalności i całkowitego kosztu

zapewniają interoperacyjność, ochronę

posiadania poprzez ograniczenie zużycia

inwestycji i elastyczność

prądu
•	Wydajne, nadmiarowe, wewnętrzne
zasilacze typu hot swap, ułatwiają
instalację i konserwację
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LAN

WLAN

OmniSwitch
10K

OmniSwitch
9000E

WAN

zarządzanie

OmniSwitch
6900

OmniSwitch
6855

bezpieczeństwo
OmniSwitch
6850E

OmniSwitch
6450-24/48

indeks

OmniSwitch
6450-10

OmniSwitch
6400

OmniSwitch
6250

OmniSwitch 6900
opis produktu
zalety
najważniejsze cechy
informacje techniczne

• Duże zagęszczenie portów 10GigE na
stelaż (1 RU) - do 64 portów 10GigE
•	Konstrukcja modułowa pozwalająca na
zamontowanie dwóch modułów rozszerzeń,
co daje do sześciu portów 40GigE QSFP+
•	Praca z szybkością łącza, nieblokowana
architektura z dwukierunkowymi
połączeniami 640 Gb/s
•	Obsługa GigE i 10GigE na wszystkich
portach, co ułatwia przejście z 1Gig na
10GigE
•	Nadmiarowa architektura sprzętowa.

• Jednoczesne przetwarzanie z szybkością
łącza ruchu IPv4/IPv6 w warstwie 2.

routingu i przekierowań (VRF) do

(unicast i multicast) i routingu warstwy 3.

segregacji ruchu

przy prędkościach Gig i 10GigE
•	Wbudowany shared packet buffer
delegowany do obsługi wzmożonego ruchu
bez utraty pakietów
•	Zaawansowane usługi wbudowane w
system: QoS, Access Control Lists (ACLs),
warstwa 2. i 3., VLAN stacking i IPv6
•	Kompleksowe zabezpieczenia: Wbudowany
system wykrywania wtargnięć do sieci

Wewnętrzne zasilacze typu hot-swap

z funkcją traffic anomaly detection (TAD)

i wentylatory. Chłodzenie przód-tył

i mechanizmem narzucania kwarantanny;

i tył-przód

learned port security (LPS), mapowanie

•	Najniższy w klasie pobór mocy
w przeliczeniu na porty 10GigE

•	Obsługa sprzętowego wsparcia wirtualnego

• Data center ready*: Obsługa vNP i priority
flow control (PFC)
¬	IEEE 802.1Qbb, Enhanced
Transmission Selection (ETS)
¬	IEEE 802.1Qaz, DCBX, Shortest Path
Bridging (SPB)
¬	IEEE 802.1aq, Edge Virtual Bridging
(EVB)
¬	IEEE 802.1Qbg

* Dostępne w przyszłych wersjach oprogramowania

portów, Dynamic Host Configuration
Protocol (DHCP) binding tables i unified
network profile (UNP)
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LAN

WLAN

OmniSwitch
10K

OmniSwitch
9000E

WAN

zarządzanie

OmniSwitch
6900

OmniSwitch
6855

bezpieczeństwo
OmniSwitch
6850E

OmniSwitch
6450-24/48

indeks

OmniSwitch
6450-10

OmniSwitch
6400

OmniSwitch
6250

OmniSwitch 6900
opis produktu

OmniSwitch 6900

Porty
10GigE
SFP+

Sloty
na moduły
sieciowe

Gniazda
na zasilacze

Zasilanie
AC/DC

Opcjonalny
zapasowy
PSU

Wysokość
racka

OmniSwitch 6900-X20

20*

1

2

AC lub DC

AC lub DC

1

OmniSwitch 6900-X40

40*

2

2

AC lub DC

AC lub DC

1

zalety
Modele standardowe

najważniejsze cechy
informacje techniczne

Moduły interfesjów sieciowych
OS-XNI-U12

12*

OS-XNI-U4

4*

Uwagi
*Port SFP+ obsługuje zarówno transceivery Gigabit, jak i 10GigE
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LAN

WLAN

OmniSwitch
10K

OmniSwitch
9000E

WAN

zarządzanie

OmniSwitch
6900

OmniSwitch
6855

bezpieczeństwo
OmniSwitch
6850E

OmniSwitch
6450-24/48

indeks

OmniSwitch
6450-10

OmniSwitch
6400

OmniSwitch
6250

OmniSwitch™ 6855
opis produktu
zalety
najważniejsze cechy

Urządzenia OmniSwitch 6855 Hardened LAN

normy EMC/EMI oraz posiadają wachlarz

Te wszechstronne przełączniki LAN doskonale

Switch (HLS) to przemysłowe przełączniki

opcji gwarantujących bezpieczeństwo,

sprawdzają się w rozdzielniach, systemach

Gigabit Ethernet (GigE) stworzone z myślą

niezawodność, wydajność i łatwe

nadzoru transportu i ruchu, na terenie

o działaniu w wymagających środowiskach

zarządzanie.

zakładów przemysłowych, w systemach

i ekstremalnych temperaturach.
informacje techniczne

nadzoru wideo i instalacjach zewnętrznych,
OmniSwitch 6855 obsługuje Power over

które wymagają zalet i wydajności IP oraz

Ulepszona, bardziej odporna konstrukcja

Ethernet (PoE) i umożliwia zasilanie na

łączności Gigabit Ethernet.

w połączeniu z popularnym, sprawdzonym

obrzeżach sieci urządzeń Ethernet, takich jak

systemem Alcatel-Lucent Operating System

kamery przemysłowe, bezprzewodowe

(AOS) sprawia, że OmniSwitch 6855

punkty dostępowe, czytniki kart i czujniki

doskonale sprawdza się w przemyśle

przemysłowe.

i w kluczowych punktach sieci, które
wymagają urządzeń odpornych na wyższe
temperatury, spełniają bardziej wyśrubowane
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LAN

WLAN

OmniSwitch
10K

OmniSwitch
9000E

WAN

zarządzanie

OmniSwitch
6900

OmniSwitch
6855

bezpieczeństwo
OmniSwitch
6850E

OmniSwitch
6450-24/48

indeks

OmniSwitch
6450-10

OmniSwitch
6400

OmniSwitch
6250

OmniSwitch 6855
opis produktu
zalety
najważniejsze cechy
informacje techniczne

•	Odporność na intensywniejsze wstrząsy,

•	Szybsza konwergencja w topologii

•	Zmniejszenie kosztów prowadzenia

drgania, szerszy zakres temperatur,

pierścienia, z obsługą protokołu Ethernet

działalności dzięki konsolidacji sprzętu

odporność na środowiska, w których

Ring Protection (ERP)

i segmentacji sieci bez konieczności

występuje pole elektromagnetyczne

•	Znakomita architektura gwarantuje

i gwarantowana nieprzerwana praca przy

odporność i fizyczną nadmiarowość na

całkowitym braku błędów

wszystkich poziomach

• Możliwość tworzenia sieci w trudnych

•	Pełne zabezpieczenie na brzegu sieci, bez

środowiskach, instalacja i zasilanie kamer

dodatkowych kosztów, poprzez wsparcie

przemysłowych, telefonów IP oraz

proaktywnych i reaktywnych możliwości

bezprzewodowych punktów dostępowych

będących częścią Alcatel-Lucent Access

z obsługą PoE

Guardian, mechanizmu wykrywania

•	Obsługa aplikacji audio, wideo i

nabywania dodatkowych urządzeń
•	Zmniejszenie kosztów instalacji i wdrażania
dzięki automatycznej konfiguracji
przełącznika oraz kompleksowej obsłudze
przez VLAN

anomalii ruchu i systemu Alcatel-Lucent

obsługujących dane w czasie rzeczywistym.

OmniVista™ 2500 Network Management

Przełączniki oferują klasyfikację ruchu

System Quarantine Manager

z szybkością łącza od pierwszego pakietu,
co znacznie poprawia wydajność sieci
konwergentnej
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LAN

WLAN

OmniSwitch
10K

OmniSwitch
9000E

WAN

zarządzanie

OmniSwitch
6900

OmniSwitch
6855

bezpieczeństwo
OmniSwitch
6850E

OmniSwitch
6450-24/48

indeks

OmniSwitch
6450-10

OmniSwitch
6400

OmniSwitch
6250

OmniSwitch 6855
opis produktu
zalety
najważniejsze cechy
informacje techniczne

•	Wzmocniona konstrukcja
• Modele z portami gigabitowymi o dużej
gęstości portów i uplinkami 10G. Do 24
portów RJ-45 lub światłowodowych SFP
obsługujących różne światłowody:

•	PoE dla wszystkich modeli z łączami
miedzianymi
•	Przełączanie z szybkością łącza i routing
z wydajnościami gigabitowymi
•	Zaawansowane usługi wbudowane w

jednomodowy, wielomodowy, short-

system: Quality of Service (QoS), Access

i long-haul, na odległości do 70 km

Control Lists (ACLs), Layer 2/Layer 3, VLAN

•	Chłodzenie pasywne w modelach bez
wentylatorów lub wentylatory
z termostatem
•	Różne opcje zasilania: zewnętrzne,
nadmiarowe, typu hot-swap, AC lub DC
•	Nadmiarowość na wszystkich

stacking i IPv6
•	Szeroki wachlarz zabezpieczeń dla kontroli
dostępu do sieci, narzucanie polityki
i blokowanie w razie ataku
•	Sprzętowe wsparcie wirtualnego routingu
i przekierowań (VRF)

płaszczyznach, dotyczy m.in. zasilania,
oprogramowania i modułów z portami SFP
typu hot-swap
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LAN

WLAN

OmniSwitch
10K

OmniSwitch
9000E

WAN

zarządzanie

OmniSwitch
6900

OmniSwitch
6855

bezpieczeństwo
OmniSwitch
6850E

OmniSwitch
6450-24/48

indeks

OmniSwitch
6450-10

OmniSwitch
6400

OmniSwitch
6250

OmniSwitch 6855
opis produktu

OmniSwitch 6855

zalety

Porty
GigE
RJ-45

Porty
GigE
PoE

Porty
GigE
SFP

Porty
GigE
combo

Porty
10GigE
SFP+

Zasilanie
PoE

Zasilanie
AC/DC

Opcjonalny
zapasowy
PSU

Wysokość
racka

AC lub DC

1

Modele AC

najważniejsze cechy
informacje techniczne

OmniSwitch 6855-14

8

4

2**

0

0

60 W

AC

OmniSwitch 6855-P14

8

12

2**

0

0

185 W***

AC

AC

1

OmniSwitch 6855-24

16

4

0

4

0

60 W

AC

AC lub DC

1

OmniSwitch 6855-U10

2

0

8**

0

0

nd.

AC

AC lub DC

1

OmniSwitch 6855-U24X

0

0

22**

2

2*

nd.

AC

AC lub DC

1

8

4

2**

0

0

60 W
(-48 V DC  )

-48 V/24 DC

AC lub DC

1

Modele DC
OmniSwitch 6855-14D
OmniSwitch 6855-U10D

2

0

8**

0

0

nd.

-48 V/24 DC

AC lub DC

1

OmniSwitch 6855-24D

20

0

0

4

0

nd.

-48 V DC

AC lub DC

1

OmniSwitch 6855-24DL

20

0

0

4

0

nd.

24 V DC

AC lub DC

1

OmniSwitch 6855-U24XD

0

0

22**

2

2*

nd.

-48 V DC

AC lub DC

1

OmniSwitch 6855-U24XDL

0

0

22**

2

2*

nd.

24 V DC

AC lub DC

1

Uwagi
*Porty mogą służyć do stakowania lub uplinkowania.
**Porty SFP są kompatybilne z transceiverami Fast Ethernet i Gigabit Ethernet.
***185 W w temperaturze do 60 C°; 66 W w wyższych temperaturach.
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LAN

WLAN

OmniSwitch
10K

OmniSwitch
9000E

WAN

zarządzanie

OmniSwitch
6900

OmniSwitch
6855

bezpieczeństwo
OmniSwitch
6850E

OmniSwitch
6450-24/48

indeks

OmniSwitch
6450-10

OmniSwitch
6400

OmniSwitch
6250

OmniSwitch™ 6850E
opis produktu
zalety
najważniejsze cechy
informacje techniczne

Rodzina produktów Alcatel-Lucent

modele są stakowalne, działają z szybkością

Te wszechstronne przełączniki mogą być

OmniSwitch 6850E to wszechstronne,

łącza, oferują gigabitową wydajność

stosowane na brzegu średnich lub dużych

o stałej konfiguracji przełączniki Gigabit i 10

przełączania i routingu dla IPv4 i IPv6,

sieci korporacyjnych jako warstwa

Gigabit Ethernet (10GigE) warstwy 3.,

zapewniają inteligentne usługi z optymalnym

agregująca, jako rdzeń sieci niewielkiego

które oferują zaawansowane usługi, wysoką

quality of service (QoS) oraz zintegrowane

przedsiębiorstwa lub jako zaawansowane

wydajność i obsługę Power over Ethernet

zabezpieczenia i NAC.

elementy instalacji Ethernet w siedzibie

(PoE) zgodną z IEEE 802.3at. Wszystkie
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LAN

WLAN

OmniSwitch
10K

OmniSwitch
9000E

WAN

zarządzanie

OmniSwitch
6900

OmniSwitch
6855

bezpieczeństwo
OmniSwitch
6850E

OmniSwitch
6450-24/48

indeks

OmniSwitch
6450-10

OmniSwitch
6400

OmniSwitch
6250

OmniSwitch 6850E
opis produktu
zalety
najważniejsze cechy

•	Spełnia wszystkie wymagania

•	Zmniejszenie kosztów instalacji i wdrażania

konfiguracyjne klientów i oferuje bardzo

miejscu, podnoszące niezawodność sieci

dzięki automatycznej konfiguracji

dobrą ochronę inwestycji oraz elastyczność,

i obniżające OPEX

przełącznika oraz kompleksowej obsłudze

które idą w parze z łatwością wdrażania,
działania i utrzymania

informacje techniczne

•	Rozwiązania, które można rozbudować na

• Doskonała wydajność w aplikacjach

•	Zabezpieczenie brzegu sieci bez ponoszenia
dodatkowych kosztów
•	Zmniejszenie kosztów prowadzenia

obsługujących w czasie rzeczywistym głos,

działalności dzięki konsolidacji sprzętu

dane i treści wideo w konwergentnych

i segmentacji sieci bez konieczności

sieciach o wymaganej skalowalności

nabywania dodatkowych urządzeń

przez virtual LAN (VLAN)
•	Uproszczone OA&M dla operatorów sieci
Metro Ethernet

• Gwarantuje oszczędne zarządzanie energią,
obniżenie kosztów utrzymania i
całkowitego kosztu posiadania (TCO) dzięki
niskiemu poborowi mocy i dynamicznemu
rozdzielaniu PoE dostarczającego moc tylko
urządzeniom, które jej potrzebują
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LAN

WLAN

OmniSwitch
10K

OmniSwitch
9000E

WAN

zarządzanie

OmniSwitch
6900

OmniSwitch
6855

bezpieczeństwo
OmniSwitch
6850E

OmniSwitch
6450-24/48

indeks

OmniSwitch
6450-10

OmniSwitch
6400

OmniSwitch
6250

OmniSwitch 6850E
opis produktu
zalety
najważniejsze cechy
informacje techniczne

Szeroki wachlarz funkcji

•	Zwiększona dostępność sieci dzięki

i modeli

zastosowaniu Ethernet Ring Protection

• Modele z 24 i 48 portami gigabitowymi

(ERP); rekonwergencja w mniej niż 50 ms

i interfejsami 10GigE; dodatkowy moduł

w topologii pierścienia, zwiększenie

10G dodaje dwa porty 10G

niezawodności dzięki szybkiemu wykrywa-

• Do 384G i 16 portów 10GigE w konfiguracji
wirtualnego chassis
•	Obsługa PoE zgodnego z IEEE 802.3af oraz
IEEE 802.3at
• Modularne zasilacze AC i DC

niu błędów protokołem Bidirectional
Forwarding Detection (BFD)

Kompleksowe zabezpieczenia

•	Przetwarzanie z szybkością łącza dla
jednoczesnej obsługi ruchu IPv4/IPv6
w warstwie 2. (unicast i multicast)
•	Poszerzona skalowalność polityk sieciowych, takich jak Access Control Lists
(ACLs) i QoS, oraz multicast flows poprawiające jakość VoIP/wideo
•	Odporność dzięki niezawodnej architekturze, która oferuje wszędzie fizyczną
i funkcjonalną nadmiarowość: chassis typu
hot-swap, zasilacze, transceivery, nadmiarowe zasilacze zapasowe i wentylatory

•	Wyższa wydajność w obsłudze VoIP i wideo
dzięki QoS opartemu na politykach
• Gotowy do obsługi przyszłych aplikacji
multimedialnych z multicastem realizowanym z szybkością łącza
•	Obsługa IEEE 802.3at PoE+ dla telefonów
IP, punktów dostępowych WLAN i kamer
wideo

•	Elastyczne uwierzytelnianie urządzeń/
użytkowników za pomocą Alcatel-Lucent

Wysoka wydajność i dostępność

•	Konwergencja

Access Guardian (IEEE 802.1X/MAC/
captive portal) z host integrity check (HIC)
•	Wbudowany system intrusion detection
system (IDS) z traffic anomaly detection
(TAD) i mechanizmem narzucania kwarantanny
•	Rozbudowana obsługa funkcjonalności
systemu AOS: learned port security (LPS),
mapowanie portów, Dynamic Host
Configuration Protocol (DHCP) binding

Duże sieci kampusowe i metro
•	Wdrożenia do realizacji zadań w warstwie
2. dzięki stakowanym VLAN-om, z narzędziami OA&M i obsługą multicastu
• Gotowe zaawansowane konfiguracje,
polityki oparte na Link Layer Discovery
Protocol (LLDP) i dynamiczne rozdzielanie
VLAN
•	Wdrożenia do obsługi warstwy 3. przy
użyciu wielu VRF

tables i User Network Profile (UNP)
•	Obsługa sprzętowego wirtualnego routingu
i przekierowań (VRF) do segregacji ruchu
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LAN

WLAN

OmniSwitch
10K

OmniSwitch
9000E

WAN

zarządzanie

OmniSwitch
6900

OmniSwitch
6855

bezpieczeństwo
OmniSwitch
6850E

indeks

OmniSwitch
6450-24/48

OmniSwitch
6450-10

OmniSwitch
6400

OmniSwitch
6250

OmniSwitch 6850E
opis produktu

OmniSwitch 6850E

zalety
najważniejsze cechy
informacje techniczne

Porty
GigE
RJ-45

Porty
GigE
PoE+

Porty
GigE
SFP

Porty
GigE
combo

Porty
10GigE
SFP+

Porty
stakowa10G*

Sloty
na moduły
sieciowe

Budżet
mocy
PoE

Zasilanie
AC/DC

OpcjonalWysokość
ny nadmiaracka
rowy PSU

Modele standardowe
OmniSwitch 6850E-24

20

0

0

4

0

2

1

nd.

AC

AC lub DC

1

OmniSwitch 6850E-24X

20

0

0

4

2

2

1

nd.

AC

AC lub DC

1

OmniSwitch 6850E-48

44

0

0

4

0

2

1

nd.

AC

AC lub DC

1

OmniSwitch 6850E-48X

46

0

0

2

2

2

1

nd.

AC

AC lub DC

1

OmniSwitch 6850E-24D

20

0

0

4

0

2

1

nd.

DC

AC lub DC

1

OmniSwitch 6850E-24XD

20

0

0

4

2

2

1

nd.

DC

AC lub DC

1

OmniSwitch 6850E-48D

44

0

0

4

0

2

1

nd.

DC

AC lub DC

1

OmniSwitch 6850E-48XD

46

0

0

2

2

2

1

nd.

DC

AC lub DC

1

Modele z Power over Ethernet+
OmniSwitch 6850E-P24

0

20

0

4***

0

2

1

240 W

AC

AC

1

OmniSwitch 6850E-P24X

0

20

0

4***

2

2

1

240 W

AC

AC

1

OmniSwitch 6850E-P48

0

44

0

4***

0

2

1

240 W

AC

AC

1
1

OmniSwitch 6850E-P48X

0

46

0

2***

2

2

1

240 W

AC

AC

OmniSwitch 6850E-P24H

0

20

0

4***

0

2

1

390 W

AC

AC

1

OmniSwitch 6850E-P24XH

0

20

0

4***

2

2

1

390 W

AC

AC

1
1

OmniSwitch 6850EP24T

0

20

0

4***

0

2

1

780 W

AC

AC

OmniSwitch 6850EP24XT

0

20

0

4***

2

2

1

780 W

AC

AC

1

OmniSwitch 6850E-P48H

0

48

0

4***

0

2

1

780 W

AC

AC

1

OmniSwitch 6850E-P48XH

0

48

0

2***

2

2

1

780 W

AC

AC

1

OmniSwitch 6850E-U24X

0

0

22**

2

2

2

1

nd.

AC

AC lub DC

1

OmniSwitch 6850E-U24XD

0

0

22**

2

2

2

1

nd.

DC

AC lub DC

1

0

0

0

0

2

0

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

Modele z portami optycznymi

Moduły interfejsów sieciowych
OS6-XNI-U2

Uwagi
* Standardowe porty CX4-Copper Stack są kompatybilne z OmniSwitch 6850 i mogą być zastąpione modułem OS6-XNI-U2.
** Porty SFP obsługują transceivery Fast Ethernet i Gigabit Ethernet.
*** Port combo obsługuje PoE+.
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LAN

WLAN

OmniSwitch
10K

OmniSwitch
9000E

WAN

zarządzanie

OmniSwitch
6900

OmniSwitch
6855

bezpieczeństwo
OmniSwitch
6850E

OmniSwitch
6450-24/48

indeks

OmniSwitch
6450-10

OmniSwitch
6400

OmniSwitch
6250

OmniSwitch™ 6450-24/48
opis produktu
zalety
najważniejsze cechy
informacje techniczne

Rodzina ekonomicznych stakowalnych,

systemu Alcatel-Lucent Operating Software

Przełącznik OmniSwitch 6450 doskonale

gigabitowych przełączników OmniSwitch

(AOS), jest doskonałym rozwiązaniem dla

sprawdza się:

6450 to urządzenia o stałej konfiguracji

sieci brzegowych, gwarantującym wysoką

•

z 24/48 portami i różnorodnymi ścieżkami

dostępność, automatyczną ochronę, prostotę

rozwoju do stakowania 10 Gigabit Ethernet

zarządzania i energoszczędny charakter sieci.

przedsiębiorstw,
•

(GigE), uplinkami 10 GigE oraz usługami
metro Ethernet.

na brzegu sieci małych i średnich
w oddziałach przedsiębiorstw
i kampusowych grupach roboczych,

Rodzina Alcatel-Lucent OmniSwitch 6450

•

do obsługi usług zarządzanych dla

zawiera najnowsze rozwiązania oraz

użytkowników indywidualnych

Dzięki optymalizacji skalowania, elastyczności

innowacje w AOS i oferuje maksymalną

i biznesowych.

i niskiemu poborowi prądu OmniSwitch 6450,

ochronę inwestycji.

działający pod kontrolą sprawdzonego
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LAN

WLAN

OmniSwitch
10K

OmniSwitch
9000E

WAN

zarządzanie

OmniSwitch
6900

OmniSwitch
6855

bezpieczeństwo
OmniSwitch
6850E

OmniSwitch
6450-24/48

indeks

OmniSwitch
6450-10

OmniSwitch
6400

OmniSwitch
6250

OmniSwitch 6450-24/48
opis produktu
zalety
najważniejsze cechy

•	Spełnia wszystkie wymagania

•	Zmniejszenie kosztów instalacji i wdrażania

konfiguracyjne klientów, oferuje bardzo

Ethernet (PoE) dostarczającego moc tylko

dzięki automatycznej konfiguracji

dobrą ochronę inwestycji i elastyczność,

urządzeniom, które jej potrzebują

przełącznika oraz kompleksowej obsłudze

które idą w parze z łatwością wdrażania,
działania oraz utrzymania

informacje techniczne

dynamicznemu rozdzielaniu Power over

• Doskonała wydajność w aplikacjach
obsługujących w czasie rzeczywistym głos,
dane i treści wideo w konwergentnych
sieciach o wymaganej skalowalności
• Gwarantuje oszczędne zarządzanie energią,

•	Rozwiązania, które można rozbudować na
miejscu, podnoszące niezawodność sieci
i obniżające OPEX

przez virtual LAN (VLAN)
•	Uproszczone OA&M dla operatorów sieci
Metro Ethernet

•	Zabezpieczenie brzegu sieci bez ponoszenia
dodatkowych kosztów
•	Zmniejszenie kosztów prowadzenia
działalności dzięki konsolidacji sprzętu

obniżenie kosztów utrzymania

i segmentacji sieci bez konieczności

i całkowitego kosztu posiadania (TCO)

nabywania dodatkowych urządzeń

dzięki niskiemu poborowi mocy oraz

25 | opis produktów dla sieci konwergentnych, przełączników dla data centers, metro ethernet

©2012 Alcatel-Lucent. wszelkie prawa zastrzeżone

LAN

WLAN

OmniSwitch
10K

OmniSwitch
9000E

WAN

zarządzanie

OmniSwitch
6900

OmniSwitch
6855

bezpieczeństwo
OmniSwitch
6850E

OmniSwitch
6450-24/48

indeks

OmniSwitch
6450-10

OmniSwitch
6400

OmniSwitch
6250

OmniSwitch 6450-24/48
opis produktu
zalety

Szeroki wachlarz funkcji
i modeli
• Modele z 24 i 48 portami, z PoE, bez PoE

najważniejsze cechy
informacje techniczne

• Aplikacje systemu Alcatel-Lucent 5620
Service Aware Manager (SAM) dla

(10/100/1000) i światłowodowe złącza

dostawców usług

GigE (SFP) obsługujące światłowodowe
transceivery 100Base-X lub 1000Base-X

oraz z 24 portami światłowodowymi
z dwoma wbudowanymi portami SFP+
gotowymi do obsługi 10G
•	Skalowalność od 24 do 384 portów Gigabit
i 16 portów 10GigE
•	Opcjonalny moduł stakowania SFP+
•	Opcjonalna licencja na upliknk 10GigE
• Dodatkowe licencje na usługi metro dla
operatorów
•	Obsługa PoE zgodnego z IEEE 802.3af oraz
IEEE 802.3at
•	Wbudowane zasilacze AC lub DC

Bezpieczeństwo

•	Uplinki 10 Gb z licencją

•	Elastyczne uwierzytelnianie urządzeń/

•	Routing i przełączanie z szybkością łącza

użytkowników za pomocą Alcatel-Lucent

chassis, nadmiarowym łączom do

captive portal) z host integrity check (HIC)

stakowania, przełączaniu między głównymi

•	Zaawansowany quality of service (QoS)

typu hot swap i przywracaniu ostatniej

kontrolowania ruchu, z wbudowanym

poprawnej konfiguracji

silnikiem denial of service (DoS)
wykrywającym niepożądane ataki
•	Szeroki wachlarz wsparcia usług
nastawionych na użytkownika AOS:
portów, Dynamic Host Configuration

•	Sprawdzony system AOS zarządzany

Protocol (DHCP) binding tables i User
Network Profile (UNP)

(WebView), command line interface (CLI)
•	Ethernet, OA&M do konfigurowania
i monitorowania usługi
•	Wsparcie Alcatel-Lucent OmniVista 2500
Network Management System (NMS)

i zapasowymi urządzeniami, zasilaczom

i Access Control Lists (ACL) do

Zarządzanie

i SNMP

•	Wysoka dostępność dzięki wirtualnemu

Access Guardian (IEEE 802.1X/MAC/

learned port security (LPS), mapowania

z poziomu interfejsu webowego

•	Złącza o trzech prędkościach

WYDAJNOŚĆ
I NADMIAROWOŚĆ

Konwergencja
•	Wyższa jakość obsługi usług VoIP i wideo
dzięki QoS opartemu na politykach
• Gotowy do obsługi przyszłych aplikacji
multimedialnych z multicastem
realizowanym z szybkością łącza
•	Obsługa IEEE 802.3at PoE+ dla telefonów
IP, punktów dostępowych WLAN i kamer
wideo

•	Zaawansowane funkcje warstwy 2. +
podstawowy routing warstwy 3. dla IPv4
i IPv6
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LAN

WLAN

OmniSwitch
10K

OmniSwitch
9000E

WAN

zarządzanie

OmniSwitch
6900

bezpieczeństwo

OmniSwitch
6855

indeks

OmniSwitch
6450-24/48

OmniSwitch
6850E

OmniSwitch
6450-10

OmniSwitch
6400

OmniSwitch
6250

OmniSwitch 6450-24/48
opis produktu

OmniSwitch 6450

Porty
GigE
RJ-45

Porty
GigE
SFP

Porty
GigE
combo

Porty
GigE/10GigE
SFP+*

Porty
stakowania
10G**

Budżet mocy
PoE

Główny
zasilacz

Opcjonalny
nadmiarowy
PSU

Wysokość
racka

OmniSwitch 6450-24

24

0

0

2

2

nd.

AC

AC lub DC

1

OmniSwitch 6450-48

48

0

0

2

2

nd.

AC

AC lub DC

1

OmniSwitch 6450-P24

24

0

0

2

2

390 W

AC

AC

1

OmniSwitch 6450-P48

48

0

0

2

2

700 W

AC

AC

1

0

22

2

2

2

nd.

AC

AC lub DC

1

zalety
Modele standardowe, AC i DC

najważniejsze cechy
informacje techniczne

Modele z Power over Ethernet

Modele z portami optycznymi
OmniSwitch 6450-U24

Uwagi
* Prędkość 10 Gigabit wymaga licencji OS6450-SW-PERF.
** Stakowanie 10 Gigabit wymaga modułu rozszerzeń OS6450-XNI-U2 i dedykowanego przewodu.
Wszystkie główne zasilacze są wbudowane.
Wszystkie zasilacze modeli bez PoE są zabudowane.
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LAN

WLAN

OmniSwitch
10K

OmniSwitch
9000E

WAN

zarządzanie

OmniSwitch
6900

OmniSwitch
6855

bezpieczeństwo
OmniSwitch
6850E

OmniSwitch
6450-24/48

indeks

OmniSwitch
6450-10

OmniSwitch
6400

OmniSwitch
6250

OmniSwitch™ 6450-10
opis produktu
zalety
najważniejsze cechy

Rodzina gigabitowych stakowalnych

brzegowych, gwarantującym wysoką

przełączników Alcatel-Lucent OmniSwitch

dostępność, automatyczną ochronę, łatwe

6450-10 powstała z myślą o obsłudze

zarządzanie i energooszczędny charakter

potrzeb w zakresie sieci m.in. w salach,

sieci.

grupach roboczych i usługach
informacje techniczne

zarządzanych. Dzięki optymalnej,
niewielkiej formie i niskiemu poborowi
prądu OmniSwitch 6450-10, działający pod
kontrolą sprawdzonego systemu AlcatelLucent Operating System (AOS), jest

Rozwiązanie OmniSwitch 6450-10 doskonale
sprawdza się:
•	W sieciach obsługujących klasy i grupy
robocze,
•	W sieciach w oddziałach firm,

Rodzina Alcatel-Lucent OmniSwitch 6450
zawiera najnowsze rozwiązania oraz

• Do obsługi usług zarządzanych Metro
Ethernet.

innowacje w AOS i oferuje maksymalną
ochronę inwestycji.

doskonałym rozwiązaniem dla sieci
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LAN

WLAN

OmniSwitch
10K

OmniSwitch
9000E

WAN

zarządzanie

OmniSwitch
6900

OmniSwitch
6855

bezpieczeństwo
OmniSwitch
6850E

OmniSwitch
6450-24/48

indeks

OmniSwitch
6450-10

OmniSwitch
6400

OmniSwitch
6250

OmniSwitch 6450-10
opis produktu
zalety
najważniejsze cechy
informacje techniczne

• Dzięki niewielkim rozmiarom i brakowi

•	Niewielki pobór mocy obniża koszty

•	Ograniczona dożywotnia gwarancja na

wentylatorów (zerowa głośność) modele

działalności i chłodzenia, co oznacza

sprzęt eliminuje koszty programów

OmniSwitch 6450-10 idealnie nadają się

szybszy zwrot z inwestycji

serwisowych i samego serwisu, obniża

dla grup roboczych, bibliotek i klas

•	Wiodący stosunek cena/funkcje/wydajność

koszt użytkowania i pozwala na szybkie

– oferta dostarcza klientom zaawansowaną

osiągnięcie planowanego zwrotu

można zaktualizować licencją do obsługi

technologię warstwy 2+ w wariancie z

z inwestycji

połączeń gigabitowych na portach dla

portami FE lub Gigabit Ethernet (GigE)

• Modele Fast Ethernet (FE) (10L/P10L)

użytkowników
• Modele Power over Ethernet (PoE)

• Bogaty zestaw funkcji i wysoka wydajność
aplikacji obsługujących w czasie

dostarczają 120 W mocy PoE i są zgodne z

rzeczywistym transmisję głosu, danych i

IEEE 802.3at

treści wideo w sieciach konwergentnych

•	Po dodaniu licencji metro, mogą służyć do

•	Wspólny system AOS dla przełączników

obsługi zaawansowanych zarządzanych

Alcatela-Lucenta oznacza niższe koszty

usług operatorskich w formie urządzenia

szkoleń i krótszy czas zdobywania

CPE

kompetencji
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LAN

WLAN

OmniSwitch
10K

OmniSwitch
9000E

WAN

zarządzanie

OmniSwitch
6900

OmniSwitch
6855

bezpieczeństwo
OmniSwitch
6850E

OmniSwitch
6450-24/48

indeks

OmniSwitch
6450-10

OmniSwitch
6400

OmniSwitch
6250

OmniSwitch 6450-10
opis produktu
zalety

Szeroki wachlarz funkcji
i modeli

informacje techniczne

•	Routing i przełączanie z szybkością łącza

•	Elastyczne uwierzytelnianie urządzeń/

•	Wysoka dostępność dzięki wirtualnemu

użytkowników za pomocą Alcatel-Lucent

chassis, nadmiarowym łączom do

z możliwością rozszerzenia do prędkości

Access Guardian (IEEE 802.1X/MAC/

stakowania, przełączaniu między głównymi

gigabitowych

captive portal) z host integrity check (HIC)

i zapasowymi urządzeniami, zasilaczom

• Modele gigabitowe 10/P10 lub FE 10L/P10L
najważniejsze cechy

Bezpieczeństwo

•	Wszystkie modele mają kompaktowe
wymiary i nie posiadają wentylatorów
• Dodatkowe licencje na usługi metro
świadczone przez operatorów
•	Obsługa PoE zgodnego z IEEE 802.3af oraz
IEEE 802.3at
•	Wszystkie modele posiadają wbudowany
zasilacz AC

•	Zaawansowany quality of service (QoS) i
Access Control Lists (ACL) do
silnikiem denial of service (DoS)
wykrywającym niepożądane ataki
•	Szeroki wachlarz wsparcia usług
nastawionych na użytkownika AOS:
learned port security (LPS), mapowania
portów, Dynamic Host Configuration
Network Profile (UNP)

•	Sprawdzony system AOS zarządzany z
poziomu interfejsu webowego (WebView),
command line interface (CLI) i SNMP
•	Ethernet, OA&M do konfigurowania i
monitorowania usługi
•	Wsparcie Alcatel-Lucent OmniVista 2500
Network Management System (NMS)
• Aplikacje systemu Alcatel-Lucent 5620

poprawnej konfiguracji

kontrolowania ruchu, z wbudowanym

Protocol (DHCP) binding tables i User

Zarządzanie

typu hot swap i przywracaniu ostatniej

WYDAJNOŚĆ
I NADMIAROWOŚĆ

Konwergencja
•	Wyższa jakość obsługi usług VoIP i wideo
dzięki QoS opartemu na politykach
• Gotowy do obsługi przyszłych aplikacji
multimedialnych z multicastem
realizowanym z szybkością łącza
•	Obsługa IEEE 802.3at PoE+ dla telefonów
IP, punktów dostępowych WLAN i kamer
wideo

•	Zaawansowane funkcje warstwy 2. +
podstawowy routing warstwy 3. dla IPv4 i
IPv6
•	Złącza o trzech prędkościach
(10/100/1000) i światłowodowe złącza

Service Aware Manager (SAM) dla

GigE (SFP) obsługujące światłowodowe

dostawców usług

transceivery 100Base-X lub 1000Base-X
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LAN

WLAN

OmniSwitch
10K

OmniSwitch
9000E

WAN

zarządzanie

OmniSwitch
6900

OmniSwitch
6855

bezpieczeństwo
OmniSwitch
6850E

indeks

OmniSwitch
6450-10

OmniSwitch
6450-24/48

OmniSwitch
6400

OmniSwitch
6250

OmniSwitch 6450-10
opis produktu

OmniSwitch 6450-10

Porty
Fast Ethernet
RJ-45

Porty
GigE
RJ-45

Porty
GigE
SFP

Porty
GigE
combo

Budżet
mocy
PoE

Główne
zasilanie

Opcjonalny
nadmiarowy
PSU

Wysokość
racka

OmniSwitch 6450-10L

8

0

2

2

nd.

AC

nd.

1

OmniSwitch 6450-10

0

8

2

2

nd.

AC

nd.

1

OmniSwitch 6450-P10L

8

0

2

2

120 W

AC

nd.

1

OmniSwitch 6450-P10

0

8

2

2

120 W

AC

nd.

1

zalety
Modele standardowe

najważniejsze cechy
informacje techniczne

Modele z Power over Ethernet

Uwagi
Modele z 10 portami zajmują połowę racka.
Zestawy do montażu w rackach 19” są sprzedawane oddzielnie.
Wszystkie modele z 10 portami nie posiadają wentylatorów.
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LAN

WLAN

OmniSwitch
10K

OmniSwitch
9000E

WAN

zarządzanie

OmniSwitch
6900

OmniSwitch
6855

bezpieczeństwo
OmniSwitch
6850E

OmniSwitch
6450-24/48

indeks

OmniSwitch
6450-10

OmniSwitch
6400

OmniSwitch
6250

OmniSwitch™ 6400
opis produktu
zalety
najważniejsze cechy
informacje techniczne

Stakowalny, gigabitowy przełącznik Alcatel-

Rodzina OmniSwitch 6400 składa się z pięciu

OmniSwitch 6400 uzupełnia ofertę Alcatela-

Lucent OmniSwitch 6400 stanowi

stakowalnych modeli wyposażonych we

Lucenta adresowaną do małych i średnich

uzupełnienie rodziny produktów OmniSwitch

własne zabezpieczenia i zaawansowane

przedsiębiorstw oraz oddziałów firm o

i oferuje obsługę usług w warstwie 2+.

możliwości zarządzania OA&M, które

najlepsze w tej klasie przełączniki LAN.

OmniSwitch 6400 spełnia wymagania

doskonale spisują się w każdym środowisku.

Rodzina oferuje wysoką wydajność, której

małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie

Korzystają ze sprawdzonego systemu

potrzebują przedsiębiorstwa i dostawcy

sieci obsługujących dźwięk, dane i wideo

operacyjnego Alcatel-Lucent Operating

usług, jeśli wśród wymagań nie jest

oraz wymagania operatorów oferujących

System (AOS), co ułatwia wdrożenie

stawiana obsługa zaawansowanego routingu

klientom indywidualnym i biznesowych

i przeszkolenie personelu. OmniSwitch 6400

i uplinki 10G. W porównaniu z Alcatel-Lucent

usługi dostępu ethernetowego. OmniSwitch

to doskonały wybór dla klientów, którzy

OmniSwitch 6250 – OmniSwitch 6400

6400 powstał z myślą o elastyczności,

szukają wyższej wydajności, wysokiej

oferuje obsługę portów gigabitowych.

skalowalności i niskim poborze mocy, dzięki

dostępności, zintegrowanych zabezpieczeń

czemu stanowi doskonałe rozwiązanie dla

z zachowaniem prostoty instalacji

sieci, w których wymagana jest wysoka

i zarządzania w ramach jednej, niedrogiej

wydajność, mechanizmy obronne,

platformy.

a dodatkowo łatwych w zarządzaniu
i energooszczędnych.
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LAN

WLAN

OmniSwitch
10K

OmniSwitch
9000E

WAN

zarządzanie

OmniSwitch
6900

OmniSwitch
6855

bezpieczeństwo
OmniSwitch
6850E

OmniSwitch
6450-24/48

indeks

OmniSwitch
6450-10

OmniSwitch
6400

OmniSwitch
6250

OmniSwitch 6400
opis produktu
zalety
najważniejsze cechy
informacje techniczne

•	Zasilanie AC lub DC

•	Obsługa zaawansowanego przełączania

•	Skalowalna, zróżnicowana konfiguracja

warstwy 2. i podstawowego routingu

z prostą implementacją spełnia wymagania

dzięki stakowaniu, nadmiarowym

warstwy 3. z szybkością łącza oraz

MSP, oddziałów i dostawców usług

zasilaczom i całkowitej nadmiarowości

rozbudowane funkcje AOS

•	Wysoki poziom dostępności jest osiągany

urządzenia
•	Szeroki wachlarz modeli z Power over
Ethernet, bez PoE Gigabit i obsługujących
światłowody; obejmuje wersje z 24 i 48

•	Infrastruktura przygotowana do ciągłej

•	Stakowalny, przełącznik o stałej
konfiguracji w rozmiarze 1RU może być

pracy, z optymalnym czasem reakcji dla

doposażony w sprawdzone przez Alcatela-

użytkowników i ochroną inwestycji

Lucenta transceivery SFP do obsługi

• Dzięki zapewnieniu bezpieczeństwa

portami (PoE i bez PoE) z portami

i sterowania na brzegu sieci, pozwala firmie

miedzianymi lub wersję 24-portową

na zachowanie ciągłości operacyjnej

z portami optycznymi

i zapobiega przerwom w działaniu sieci
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LAN

WLAN

OmniSwitch
10K

OmniSwitch
9000E

WAN

zarządzanie

OmniSwitch
6900

bezpieczeństwo

OmniSwitch
6855

OmniSwitch
6850E

OmniSwitch
6450-24/48

indeks

OmniSwitch
6450-10

OmniSwitch
6400

OmniSwitch
6250

OmniSwitch 6400
opis produktu
zalety
najważniejsze cechy
informacje techniczne

• Możliwość wyboru spośród modeli
24-portowych, 48-portowych z/bez PoE
oraz modeli z portami optycznymi
•	Skalowalność od 24 do 384 portów dzięki
wykorzystaniu konfiguracji stacka
złożonego z do ośmiu jednostek
z dedykowanymi portami do stakowania
•	Sprawdzony system AOS zarządzany
z poziomu interfejsu webowego
(WebView), linii poleceń (CLI) i SNMP

Bezpieczeństwo
• Automatyczne wykrywanie network access
control (NAC) dzięki Access Guardian
framework (IEEE 802.1X, MAC, reguły)
• Automatyczne blokowanie i kwarantanna
dzięki Alcatel-Lucent OmniVista 2500 NMS

•	Wsparcie Alcatel-Lucent OmniVista 2500
Network Management System (NMS)
• Aplikacje Alcatel-Lucent 5620 Service
Aware Manager (SAM) dla dostawców
usług

10/100/1000 oraz porty optyczne Gigabit
Ethernet (SFP) obsługujące światłowodowe
transceivery 100Base-X lub 1000Base-X
•	Routing i przełączanie z szybkością łącza
•	Wysoka dostępność dzięki wirtualnemu

Quarantine Manager zintegrowanym

chassis, nadmiarowym łączom do

z OmniVista 2500 NMS

stakowania, przełączaniu między głównymi

•	Zaawansowany QoS i listy kontroli dostępu
(ACLs) do kontroli ruchu

•	Wsparcie dla funkcji OA&M - do
konfigurowania i monitorowania usługi

•	Porty użytkownika obsługujące szybkości

i zapasowymi urządzeniami, zasilaczom
typu hot swap i przywracaniu ostatniej
poprawnej konfiguracji

WYDAJNOŚĆ
I NADMIAROWOŚĆ
•	Zaawansowane funkcje warstwy 2. +
podstawowy routing w warstwie 3. dla
IPv4 i IPv6
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LAN

WLAN

OmniSwitch
10K

OmniSwitch
9000E

WAN

zarządzanie

OmniSwitch
6900

OmniSwitch
6855

bezpieczeństwo
OmniSwitch
6850E

indeks

OmniSwitch
6450-24/48

OmniSwitch
6450-10

OmniSwitch
6400

OmniSwitch
6250

OmniSwitch 6400
opis produktu

OmniSwitch 6400

Porty GigE
RJ-45

Porty GigE
SFP

Porty GigE
combo

Porty
stakowania
10G

Budżet
mocy PoE

OmniSwitch 6400-24

20

0

4

2

OmniSwitch 6400-48

44

0

4

OmniSwitch 6400-P24

20

0

OmniSwitch 6400-P48

44

OmniSwitch 6400-P24H
OmniSwitch 6400-P48H

Główne
zasilanie

Opcjonalny
nadmiarowy
PSU

Wysokość
racka

nd.

AC

AC lub DC

1

2

nd.

AC

AC lub DC

1

4

2

240 W

AC

AC

1

0

4

2

240 W

AC

AC

1

20

0

4

2

390 W

AC

AC

1

44

0

4

2

390 W

AC

AC

1

OmniSwitch 6400-U24X

0

22

2

2

nd.

AC

AC lub DC

1

OmniSwitch 6400-U24XD

0

22

2

2

nd.

DC

AC lub DC

1

zalety
Modele standardowe, AC i DC

najważniejsze cechy
informacje techniczne

Modele z Power over Ethernet

Modele światłowodowe, AC i DC
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LAN

WLAN

OmniSwitch
10K

OmniSwitch
9000E

WAN

zarządzanie

OmniSwitch
6900

OmniSwitch
6855

bezpieczeństwo
OmniSwitch
6850E

OmniSwitch
6450-24/48

indeks

OmniSwitch
6450-10

OmniSwitch
6400

OmniSwitch
6250

OmniSwitch™ 6250
opis produktu
zalety
najważniejsze cechy
informacje techniczne

Stakowalny przełącznik Alcatel-Lucent

Operating System (AOS) jest doskonałym

Rozwiązanie OmniSwitch 6250 Switch

OmniSwitch 6250 z portami Fast Ethernet

rozwiązaniem dla sieci brzegowych,

doskonale sprawdza się:

należy do rodziny urządzeń przeznaczonych

gwarantującym wysoką dostępność,

•

do pracy w warstwie 2+ - zarówno

automatyczną ochronę, prostotę zarządzania

bezpośrednio w sieciach przedsiębiorstw,

i energooszczędny charakter sieci.

jak i w zastosowaniach operatorskich
w dostępie ethernetowym.

na brzegu małych i średnich sieci
w przedsiębiorstwach,

•

w grupach roboczych i oddziałach
przedsiębiorstw,

Rodzina Alcatel-Lucent OmniSwitch 6250 to
następny krok w rozwoju rodziny Alcatel-

Dzięki zoptymalizowanej konstrukcji

Lucent OmniStack™ 6200, który wprowadza

zaprojektowanej pod kątem skalowania,

najnowsze rozwiązania technologiczne

elastyczności i niskiego poboru prądu,

i rozwiązania w AOS.

•

w realizacji usług zarządzanych dla
klientów indywidualnych i biznesowych.

OmniSwitch 6250 działający pod kontrolą
sprawdzonego systemu Alcatel-Lucent
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LAN

WLAN

OmniSwitch
10K

OmniSwitch
9000E

WAN

zarządzanie

OmniSwitch
6900

OmniSwitch
6855

bezpieczeństwo
OmniSwitch
6850E

OmniSwitch
6450-24/48

indeks

OmniSwitch
6450-10

OmniSwitch
6400

OmniSwitch
6250

OmniSwitch 6250
opis produktu
zalety
najważniejsze cechy
informacje techniczne

•	Uproszczony wybór: tylko dwa modele dla
przedsiębiorstw (PoE i bez PoE):
¬	Obniżenie kosztów
¬ Możliwość połączenia PoE i non-PoE,
do 192 portów
• Dzięki niewielkim rozmiarom i niskiej
głośności OmniSwitch 6250 doskonale
sprawdza się w kolokacji; niski pobór mocy
obniża koszty działalności i chłodzenia, co

•	Lider rynku w relacji cena/możliwości, daje

•	Wspólny system AOS dla przełączników

dostęp do zaawansowanych technologii

Alcatela-Lucenta oznacza niższe koszty

sieciowych, gdzie nie występuje

szkoleń i krótszy czas zdobywania

konieczność stosowania droższych

kompetencji

rozwiązań gigabitowych
• Bogaty zestaw funkcji i wysoka wydajność

•	Ograniczona dożywotnia gwarancja na
sprzęt eliminuje koszty programów

aplikacji obsługujących w czasie

serwisowych i samego serwisu, obniża

rzeczywistym transmisję głosu, danych

koszt posiadania i pozwala na szybsze

i wideo w sieciach konwergentnych

osiągniecie planowanego zwrotu

oznacza szybszy zwrot z inwestycji
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LAN

WLAN

OmniSwitch
10K

OmniSwitch
9000E

WAN

zarządzanie

OmniSwitch
6900

OmniSwitch
6855

bezpieczeństwo
OmniSwitch
6850E

OmniSwitch
6450-24/48

indeks

OmniSwitch
6450-10

OmniSwitch
6400

OmniSwitch
6250

OmniSwitch 6250
opis produktu
zalety
najważniejsze cechy
informacje techniczne

•	Nowe modele o szerokości połowy racka
dają szersze możliwości konfigurowania
•	Wysoki poziom optymalizacji z punktu
widzeniach wymiarów, poboru mocy
i głośności
•	Produkt stworzony z myślą o spełnianiu

Bezpieczeństwo
•	Kontrola automatycznego wykrywania sieci
dzięki Access Guardian framework (multiclient/VLAN 802.1X, MAC, reguły)
•	Zaawansowany QoS i Access Control Lists
(ACL) do kontrolowania ruchu,

Funkcje dla małych
i średnich
przedsiębiorstw,
oddziałów lub
niewielkich firm
• Bogate w funkcje przełączniki Fast Ethernet

oczekiwań klientów w kwestii bogatych

z wbudowanym silnikiem denial of service

na brzegu LAN, gdzie nie są potrzebne

w funkcje, niedrogich stakowalnych

(DoS) wykrywającym niepożądane ataki

prędkości gigabitowe

przełączników 10/100 wykorzystujących
najnowsze rozwiązania
•	Sprawdzony system AOS zarządzany
z poziomu interfejsu internetowego
(WebView), command line interface (CLI)
i SNMP
•	Obsługa aplikacji Alcatel-Lucent 2500
Network Management System (NMS)
i 5620 Service Aware Manager (SAM)
dla dostawców usług

•	Uwierzytelnianie przez captive portal

•	Szeroki zakres obsługiwanych zadań dzięki
modelom z PoE i bez PoE

WYDAJNOŚĆ
I NADMIAROWOŚĆ
•	Zaawansowane funkcje warstwy 2. +
i podstawowy routing warstwy 3. dla IPv4
i IPv6 z wydajnym przekierowywaniem
oraz przełączaniem
•	Wysoka dostępność dzięki wirtualnemu
chassis, nadmiarowym łączom do
stakowania, przełączaniu między głównymi
i zapasowymi urządzeniami, zasilaczom
typu hot swap i przywracaniu ostatniej

• Dwa porty combo na każdym urządzeniu,
konfigurowane indywidualnie do łączności
z serwerami, przełącznikami agregującymi
bądź data center
•	Skalowalność do 192 portów 10/100
i 16GigE przy wykorzystaniu 4 RU
•	Niewielkie wymiary i poziom emisji hałasu
•	Szybkie przełączanie w warstwie 2+ i
podstawowe funkcjonalności w warstwie 3.
•	Inteligentna, bezpieczna i dostępna sieć dla
wymagających zastosowań

poprawnej konfiguracji

kontynuacja >
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LAN

WLAN

OmniSwitch
10K

OmniSwitch
9000E

WAN

zarządzanie

OmniSwitch
6900

OmniSwitch
6855

bezpieczeństwo
OmniSwitch
6850E

OmniSwitch
6450-24/48

indeks

OmniSwitch
6450-10

OmniSwitch
6400

OmniSwitch
6250

OmniSwitch 6250
opis produktu
zalety
najważniejsze cechy
informacje techniczne

Funkcje usług Ethernet dla
biznesu i obszarów
mieszkalnych

•	Layer 2 Protocol Tunneling (L2PT)

VLAN, DHCP i Internet Group Management

•	Usługi Ethernet: Stakowanie Virtual LAN

•	Service Assurance Agent (SAA), w tym: L2,

Protocol (IGMP) snooping, Access

(VLAN), SVLAN, CVLAN
•	Ethernet OA&M [ITU-T Y.1731 i IEEE
802.1ag (v8.1)] do zarządzania i
rozwiązywania problemów
• Dostęp do sieci poprzez TR-101 PPPoE
Intermediate Agent z Point-to-Point
Protocol over Ethernet (PPPoE)
• MAC-Forced Forwarding zgodnie z RFC
4562
•	Wbudowane narzędzie Customer Provider
Edge (CPE) Test Head traffic generator and

analyzer do potwierdzania realizacji

•	IPTV multicast dla realizacji usług wideo

zapisów umów SLA z klientami

•	Zabezpieczenia brzegu sieci metro [private

IP, ETH-LB i ETH-DMM

Guardian] do izolacji fragmentu ruchu

•	ITU-T G.8032 Ethernet Ring Protection

•	Współpracuje z Alcatel-Lucent 5620 SAM

• Automatyczna konfiguracja dzięki usługom

•	Zgodność z MEF 9 i 14

Dynamic Host Configuration Protocol
(DHCP)
•	Rozbudowany system QoS zapewnia:
trójkolorowe znacznikowanie, zarządzanie
pasmem na podstawie przepływów
(polityki) i portów, do limitowania ruchu
wchodzącego i kształtowania ruchu
wychodzącego
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LAN

WLAN

OmniSwitch
10K

OmniSwitch
9000E

WAN

zarządzanie

OmniSwitch
6900

OmniSwitch
6855

bezpieczeństwo
OmniSwitch
6850E

indeks

OmniSwitch
6450-24/48

OmniSwitch
6450-10

OmniSwitch
6400

OmniSwitch
6250

OmniSwitch 6250
opis produktu

OmniSwitch 6250

zalety

Porty Fast
Ethernet
RJ-45

Porty
GigE
SFP

Porty
GigE
combo**

Porty
stakowania
2.5G

Budżet mocy
PoE

Główne
zasilanie

Opcjonalny
nadmiarowy
PSU

Wysokość
racka

24

0

2

2

nd.

AC

AC lub DC

1

24

0

2

2

180 W

AC

AC

1

8

2*

2

0

nd.

AC

nd.

1

Modele standardowe, AC i DC

najważniejsze cechy
informacje techniczne

OmniSwitch 6250-24
Modele z Power over Ethernet plus (PoE+)
OmniSwitch 6250-P24
Modele Metro Ethernet, AC i DC
OmniSwitch 6250-8M
OmniSwitch 6250-24M

24

2*

2

0

nd.

AC

AC lub DC

1

OmniSwitch 6250-24MD

24

2*

2

0

nd.

DC

AC lub DC

1

Uwagi
*Porty SFP mogą służyć do podpięcia transceiverów lub stakowania 2,5G.
**Kompatybilne z transceiverami Gigabit i Fast Ethernet.
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LAN

WLAN

omniaccess
6000

omniaccess
4000

WAN

zarządzanie

standard owe/ zdalne
punkty dostępowe

bezpieczeństwo

indeks

instant
access points

OmniAccess™ 6000
opis produktu
zalety
najważniejsze cechy
informacje techniczne

Alcatel-Lucent OmniAccess 6000 to wydajny,

OmniAccess 6000 to skalowalna konstrukcja,

Rozwiązaniem OmniAccess 6000 zarządza się

modularny, wielofunkcyjny przełącznik

która może obsługiwać duże sieci i może

przez zintegrowany system zarządzania

WLAN; może agregować do 2048 punktów

zostać wdrożona w istniejącej sieci bez

Alcatel-Lucent OmniAccess Wireless

dostępowych na kampusie. OmniAccess

przerywania jej pracy. Funkcjonalności

Operating System lub Alcatel-Lucent

6000 to system ukierunkowany na

Advanced Voice over WLAN (VoWLAN), takie

OmniVista™ 3600 Air Manager.

użytkownika – zapewnia użytkownikowi

jak call admission control (CAC), zarządzanie

mobilność w ramach sieci, reguluje zasady

częstotliwościami, certyfikaty cyfrowe

dostępu na podstawie tożsamości

aplikacji i QoS bezpośrednio realizowany

użytkownika i zapewnia ciągłość realizacji

w przestrzeni radiowej umożliwiają

usług i aplikacji.

OmniAccess 6000 realizację wielu funkcji
VoIP.
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OmniAccess 6000
opis produktu
zalety
najważniejsze cechy
informacje techniczne

•	Obsługa wielu silników nadzorczych

•	Umożliwia wgląd w przyczyny zakłóceń

stworzonych w celu obsługi ruchu

radiowych dzięki wbudowanemu

generowanego na punktach dostępowych

analizatorowi spektrum

IEEE 802.11n
•	W ramach modelu „płać wraz z rozwojem”

•	Uniemożliwia niepowołanym osobom
połączenie z siecią firmy, daje bezpieczny

•	Wbudowany wysokiej klasy firewall
gwarantuje bezpieczeństwo rozmów
•	Ciągłość komunikacji przy przełączaniu się
między punktami dostępowymi
• Dzięki technologii certyfikatów cyfrowych

przełącznik może nadzorować do 2048

dostęp gościom, pracownikom

aplikacji pozwala na identyfikację

punktów dostępowych połączonych w sieci

i kontrahentom

zaszyfrowanych protokołów transmisji

kampusowej; Możliwości OmniAccess 6000
są rozbudowywane na drodze dodawania
modułów nadzorczych i/lub licencji
programowych
•	Umożliwia wdrożenie jako dodatkowej

•	Obniża nakłady na ochronę dzięki
zabezpieczeniom opartym na profilach
•	Umożliwia śledzenie położenia
użytkowników, co poprawia jakość
informacji na temat ich dostępności.

warstwy w już istniejącej sieci, bez

Pozwala również śledzić zasoby ze

przerywania jej działania

znacznikami WiFi na terenie

•	Upraszcza nadzór poprzez minimalizację
liczby elementów sieci
•	Umożliwia analizę przestrzeni radiowej

przedsiębiorstwa
• Mechanizmy QoS takie jak: Wi-Fi
multimedia (WMM), differentiated services

i wykorzystanie samodostrajających się

code point (DSCP), marking and

punktów dostępowych, co pozwala na

prioritization i call admission control (CAC)

tworzenie sieci z nadzorem w czasie

poprawiają jakość komunikacji głosowej

rzeczywistym
•	Integracja sieci bezprzewodowej i systemu

głosu i wideo i zastosowanie QoS

•	Wydłużenie żywotności baterii poprzez
protokoły jak Unscheduled Automatic

wykrywania oraz zapobiegania

Power Save Delivery (U-APSD) poprawia

wtargnięciom do sieci obniża koszty

komfort pracy

tworzenia i działania sieci bezprzewodowej
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OmniAccess 6000
opis produktu
zalety
najważniejsze cechy
informacje techniczne

•	Wysoka wydajność

•	Zintegrowana analiza spektrum

•	Skalowalna architektura

•	Ochrona ukierunkowana na użytkownika

•	Scentralizowane przełączanie w sieci WLAN

• QoS, wydłużona żywotność baterii, płynny
roaming dla urządzeń transmitujących głos

ze stateful firewallem

• Dynamiczne zarządzanie częstotliwościami

• Śledzenie położenia w czasie rzeczywistym

•	Zintegrowana bezprzewodowa ochrona

•	Certyfikaty cyfrowe aplikacji

przed intruzami
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OmniAccess 6000
opis produktu

OmniAccess 6000

informacje techniczne

Fast
Porty
Ethernet
Fast
RJ-45
Ethernet
liczba
PoE+
portów

Porty
GigE
RJ-45

Porty
GigE
PoE+

Porty
GigE
combo

Porty
GigE
SFP

Porty
10GigE
XFP

Zasilanie
AC/DC

Opcjonalny zapasowy
PSU

Wysokość
racka

Nadmiarowe
zasilanie

0

0

0

0

10

2

AC

AC

2.5

Tak

0

0

0

0

0

20

4

AC

AC

2.5

Tak

0

0

0

0

0

0

30

6

AC

AC

2.5

Tak

0

0

0

0

0

0

40

8

AC

AC

2.5

Tak

Punkty
lokalne*

Punkty
zdalne*

OmniAccess WLAN 6000, 1 x sup 3

512

1024

1024

0

0

OmniAccess WLAN 6000, 2 x sup 3

1024

2048

2048

0

OmniAccess WLAN 6000, 3 x sup 3

1536

3072

3072

OmniAccess WLAN 6000, 4 x sup 3

2048

4096

4096

zalety
najważniejsze cechy

Wbudowany
punkt
dostępowy

Węzły
sieci
mesh*

Uwagi
*Wymaga licencji
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OmniAccess™ 4000
opis produktu
zalety
najważniejsze cechy
informacje techniczne

Rodzina wysokowydajnych przełączników

Przełączniki agregują ruch punktów dostępo-

OmniAccess 4306 i 4306G/GW to atrakcyjna

WLAN Alcatel-Lucent OmniAccess 4000 to

wych, przetwarzają go i przenoszą do sieci.

cenowo konstrukcja stworzona dla oddzia-

kontrolery stworzone z myślą o zaawansowa-

łów. Oferuje te same funkcje, co inne

nych usługach WLAN. Stanowią korzystną

Rodzina OmniAccess 4000 obejmuje wiele

przełączniki z rodziny 4000. OmniAccess

cenowo ofertę dla przedsiębiorstw, od

modeli przeznaczonych dla różnej wielkości

4306 i 4306G/GW dodatkowo zapewniają

małych po duże sieci.

sieci bezprzewodowych takich jak kampusy,

łączność 3G, posiadają wbudowane serwery

oddziały i niewielkie sieci firmowe. OmniAc-

plików i drukarek oraz zabezpieczają ruch

Przełączniki posiadają te same zaawansowa-

cess™ 4306, 4306G/GW, 4504, 4604 i 4704

w sieci Ethernet.

ne funkcjonalności i oferują najlepsze

to przełączniki WLAN o szerokim wachlarzu

zabezpieczenia w swojej klasie, a także

funkcji, zaprojektowane dla szybkich sieci

obsługę wymagających funkcjonalności

w standardzie IEEE 802.11n z możliwością

takich jak Voice over WLAN (VoWLAN).

agregacji do 8, 16, 32, 64 i 128 punktów

Ponadto cechują się uproszczoną instalacją,

dostępowych LAN.

monitorowaniem i rozwiązywaniem problemów infrastruktury WLAN.
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OmniAccess 4000
opis produktu
zalety
najważniejsze cechy
informacje techniczne

•	Obsługa dużego ruchu generowanego
przez wydajne sieci IEEE 802.11n
• Możliwość realizacji modelu „płać wraz
z rozwojem” dzięki systemowi licencji.
Dodanie kolejnych punktów dostępowych
wymaga tylko zakupu licencji
•	Umożliwia wdrożenie jako dodatkowej

•	Uniemożliwia niepowołanym osobom
połączenie z siecią firmy, daje bezpieczny
dostęp gościom, pracownikom
i kontrahentom
•	Obniża nakłady na ochronę dzięki
zabezpieczeniom opartym na profilach
•	Umożliwia śledzenie położenia

warstwy w już istniejącej sieci, bez

użytkowników, co poprawia jakość

przerywania jej działania

informacji na temat ich dostępności.

•	Upraszcza nadzór poprzez minimalizację
liczby elementów sieci
•	Umożliwia analizę przestrzeni radiowej
i wykorzystanie samodostrajających się

•	Wbudowany wysokiej klasy firewall
gwarantuje bezpieczeństwo rozmów
•	Ciągłość komunikacji przy przełączaniu się
między punktami dostępowymi
• Dzięki technologii certyfikatów cyfrowych
aplikacji pozwala na identyfikację
zaszyfrowanych protokołów transmisji
głosu i wideo i zastosowanie QoS
•	Ponadto przełączniki WLAN dla oddziałów

Pozwala również śledzić zasoby ze

(OmniAccess 4306, 4306G/GW) posiadają

znacznikami WiFi na terenie

porty USB, do których można podłączyć

przedsiębiorstwa

nośniki danych lub drukarki; urządzenia te

• Mechanizmy QoS takie jak Wi-Fi®

będą dostępne z dowolnego miejsca

punktów dostępowych, co pozwala na

multimedia (WMM), differentiated services

tworzenie sieci z nadzorem w czasie

code point (DSCP), marking and

rzeczywistym

prioritization i call admission control (CAC)

błyskawiczne utworzenie sieci w przypadku

poprawiają jakość komunikacji głosowej

braku łączności kablowej (np. DSL)

•	Integracja sieci bezprzewodowej i systemu
wykrywania oraz zapobiegania

•	Wydłużenie żywotności baterii poprzez

wtargnięciom do sieci obniża koszty

protokoły jak Unscheduled Automatic

tworzenia i działania sieci bezprzewodowej

Power Save Delivery (U-APSD) poprawia

•	Umożliwia wgląd w przyczyny zakłóceń

w oddziale
•	Obsługa łączności 3G umożliwia

• Może służyć jako zabezpieczenie na
wypadek awarii głównego łącza

komfort pracy

radiowych dzięki wbudowanemu
analizatorowi spektrum
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•	Wysoka wydajność

•	Zintegrowana analiza spektrum

•	Skalowalna architektura

•	Ochrona ukierunkowana na użytkownika

•	Scentralizowane przełączanie w sieci WLAN

ze stateful firewallem

• Dynamiczne zarządzanie częstotliwościami

• Śledzenie położenia w czasie rzeczywistym

•	Zintegrowana bezprzewodowa ochrona

•	Certyfikaty cyfrowe aplikacji

przed intruzami

•	Łączność 3G, wbudowany serwer drukarek
i plików oraz bezpieczna łączność Ethernet
w oddziałach dzięki przełącznikom WLAN

• QoS, wydłużona żywotność baterii, płynny
roaming dla urządzeń transmitujących głos
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OmniAccess WLAN 4306

informacje techniczne

OmniAccess WLAN 4306G

OmniAccess WLAN 4306GW

OmniAccess™ WLAN 4505XM

OmniAccess™ WLAN 4604

OmniAccess™ WLAN 4704

Fast
Porty
Ethernet
Fast
RJ-45
Ethernet
liczba
PoE+
portów

Punkty
lokalne*

Punkty
zdalne*

Węzły
sieci
mesh*

Wbudowany
punkt
dostępowy

8

32

32

0

4

16

64

64

0

17

64

64

32

128

64

128

OmniAccess 4000

OpcjonaZasilalny zapanie
sowy
AC/DC
PSU

Wysokość
racka

Nadmiarowe
zasilanie

nd.

1

nd.

AC

nd.

1

nd.

0

AC

nd.

1

nd.

0

0

AC

nd.

1

nd.

4

0

0

AC

nd.

1

nd.

4

0

0

AC

nd.

1

nd.

Porty
GigE
RJ-45

Porty
GigE
PoE+

Porty
GigE
combo

Porty
GigE
SFP

Porty
10GigE
XFP

4

1

0

0

0

0

AC

0

0

2

4

0

2

0

1

0

0

2

4

0

2

128

0

0

0

0

0

4

256

256

0

0

0

0

0

512

512

0

0

0

0

0

Uwagi
*Wymaga licencji
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Standardowe/zdalne punkty dostępowe
opis produktu
zalety
najważniejsze cechy

Rodzina bezprzewodowych punktów
dostępowych Alcatel-Lucent OmniAccess™
powstała z myślą o spełnianiu wymogów
mobilnych sieci przedsiębiorstw: od dużych
kampusów przez oddziały i zdalne biura.

informacje techniczne

Punkty dostępowe agregują ruch od
użytkowników bezprzewodowych

•	Instalacje z podwójnymi nadajnikami
w pomieszczeniach i na zewnątrz
•	Instalacje z jednym nadajnikiem
w pomieszczeniach
•	Instalacje w pomieszczeniach w trudnych
warunkach radiowych

i przekazują go do przełączników

•	Instalacje pod sufitem

OmniAccess WLAN.

•	Instalacje na stanowisku pracy

• Bezpieczne mostki bezprzewodowe na
zewnątrz
•	Zdalne punkty dostępowe
•	Zintegrowany moduł Trusted Platform
Module (TPM) do bezpiecznego
przechowywania danych
uwierzytelniających użytkowników i kluczy
•	Zgodność z IEEE 802.11n

•	Instalacje dla telepracowników
Bezprzewodowe punkty dostępowe
OmniAccess dostępne są w wersji

•	Instalacje w trudnych warunkach / w
halach fabrycznych

przystosowanej do pracy wewnątrz i na
zewnątrz pomieszczeń, w konfiguracjach
z jednym lub dwoma radiami. Bogate
portfolio punktów dostępowych umożliwia
wiele zastosowań, w tym:
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Standardowe/zdalne punkty dostępowe
opis produktu
zalety
najważniejsze cechy
informacje techniczne

•	Wielozadaniowe punkty dostępowe dające

•	Szybka łączność bezprzewodowa – do 300

dostęp do WLAN, monitorujące przestrzeń

Mb/s na nadajnik we wszystkich punktach

transmisję i obsługa multiple input multiple

radiową, wykrywające wtargnięcia

dostępowych OmniAccess (RAP-2WG – do

output (MIMO)

i zapobiegające im

54 Mb/s, a AP68 – do 75 Mb/s)

•	Punkty dostępowe klasy korporacyjnej
z pełnym zakresem funkcji
•	Wielozadaniowe punkty dostępowe
z możliwością obsługi zdalnych punktów
dostępowych lub architektury mesh

•	Zasilanie IEEE 802.3af Power over Ethernet

•	Obsługa różnych anten poprawiająca

•	Różne opcje montażu, między innymi na
ścianie i suficie

(PoE); niektóre modele obsługują IEEE
802.3at PoE+
•	Wysoka dostępność dzięki podwójnym
portom Ethernet w serii OmniAccess AP120
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opis produktu
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•	Szybka sieć bezprzewodowa,

•	Wszystkie punkty dostępowe obsługują

•	Złącza 10/100/1000Base-T (RJ-45)

przepustowość do 450 Mb/s. Zwiększenie

IEEE 802.11n (OmniAccess RAP-2WG

Ethernet z automatycznym wykrywaniem

obszaru pokrycia w stosunku do technologii

jedynie 802.11b/g)

i obsługą IEEE 802.3af PoE lub 802.3at,

IEEE 802.11a/b/g; kompatybilność w dół

•	Zintegrowana antena w modelach

z klientami Wi-Fi® 802.11a/b/g

OmniAccess AP93, OmniAccess AP105,

•	Oferuje najważniejsze usługi dla

OmniAccess AP121 i OmniAccess AP125

przedsiębiorstw: Adaptive Radio

•	Złącza antenowe RP-SMA w OmniAccess

Management (ARM), monitorowanie

AP92, OmniAccess AP120 i OmniAccess

przestrzeni radiowej na częstotliwościach

AP124

2,5 GHz i 5 GHz, ochrona przed
wtargnięciem do sieci bezprzewodowej, call
admission control (CAC), quality of service

PoE+
•	Przejściówka DC dla zewnętrznych
(opcjonalnych) zasilaczy AC

•	Cztery żeńskie gniazda N-type w punktach
dostępowych do użytku na zewnątrz

(QoS), wydłużenie czasu działania
telefonów przenośnych na baterii
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Standardowe/zdalne punkty dostępowe
opis produktu

Punkt
dostępowy AP

zalety
najważniejsze cechy
informacje techniczne

IEEE
802.11n

Kampusowy
punkt
dostępu

Standardowy
punkt
dostępowy

Mesh
punkt
kampusowy

Mesh
punkt
zdalny

Monitorowanie
przestrzeni
radiowej

Analiza
spektrum

Liczba
nadajników

Zakres
częstotliwości

Anteny
lub złącza

Porty
GigE RJ-45

Porty
Fast Ethernet
RJ-45

Zasilanie

Pobór
energii

AP do użytku wewnątrz pomieszczeń
AP-68

tak

tak*

tak*

tak*

tak*

tak*

nie

1

2.4

zintegrowane

0

1

PoE/DC

8W

AP-68P****

tak

tak*

tak*

tak*

tak*

tak*

nie

1

2.4

zintegrowane

0

1

PoE/DC

8W

AP-92

tak

tak*

tak*

tak*

tak*

tak*

tak*

1

2.4/5

SMA

1

0

PoE/DC

10 W

AP-93

tak

tak*

tak*

tak*

tak*

tak*

tak*

1

2.4/5

zintegrowane

1

0

PoE/DC

10 W

AP-104

tak

tak*

tak*

tak*

tak*

tak*

tak*

2

2.4/5

SMA

1

0

PoE/DC

12.5 W

AP-105

tak

tak*

tak*

tak*

tak*

tak*

tak*

2

2.4/5

zintegrowane

1

0

PoE/DC

12.5 W

AP-120

tak

tak*

tak*

tak*

tak*

tak*

tak*

1

2.4/5

SMA

2

0

PoE/DC

12 W

AP-121

tak

tak*

tak*

tak*

tak*

tak*

tak*

1

2.4/5

zintegrowane

2

0

PoE/DC

12 W

AP-124

tak

tak*

tak*

tak*

tak*

tak*

tak*

2

2.4/5

SMA

2

0

PoE/DC

16 W

AP-125

tak

tak*

tak*

tak*

tak*

tak*

tak*

2

2.4/5

zintegrowane

2

0

PoE/DC

16 W

AP-134

tak

tak*

tak*

tak*

tak*

tak*

tak*

2

2.4/5

SMA

2

0

PoE/DC

18 W

AP-135

tak

tak*

tak*

tak*

tak*

tak*

tak*

2

2.4/5

zintegrowane

2

0

PoE/DC

18 W

RAP-2WG

nie***

nie

tak*

nie

nie

tak*

1

2.4

zintegrowane

0

2

DC

6.5 W

RAP-5WN

tak

nie

tak*

nie

nie

tak*

1

2.4/5

zintegrowane

1

4

DC

12 W

AP-175POE

tak

tak*

tak*

tak*

tak*

tak*

tak*

2

2.4/5

N-type

1

0

PoE+

15 W

AP-175AC

tak

tak*

tak*

tak*

tak*

tak*

tak*

2

2.4/5

N-type

1

0

AC

15 W

AP-175DC

tak

tak*

tak*

tak*

tak*

tak*

tak*

2

2.4/5

N-type

1

0

DC

15 W

Zdalne punkty dostępowe

AP do użytku na zewnątrz

Uwagi
*Proszę sprawdzić kompatybilność z systemem operacyjnym.
**Brak możliwości jednoczesnego używania obu nadajników na tej samej częstotliwości.
***Obsługa IEEE 802.11b/g.
****Dostępne jedynie w Chinach.
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WLAN
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omniaccess
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WAN
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standardowe / zdalne
punkty dostępowe

bezpieczeństwo

indeks

instant
access points

instant access points
opis produktu
najważniejsze cechy
informacje techniczne

Rodzina bezprzewodowych punktów

OmniAccess IAP dostępne są w konfiguracji

•	Instalacje w miejscu pracy

dostępowych Alcatel-Lucent OmniAccess

z jednym albo dwoma radiami. Bogate

•	Instalacje dla telepracowników

powstała z myślą o mobilnych sieciach

portfolio IAP umożliwia wiele zastosowań:

przedsiębiorstw: od dużych kampusów po

•	Instalacje z dwoma nadajnikami

oddziały i zdalne biura. IAP nie wymagają
sprzętowego przełącznika/kontrolera
OmniAccess WLAN. Jeden IAP w klastrze
działa jak wirtualny kontroler dla innych
IAP-ów. Maksymalnie obsługuje do 16 IAP
w klastrze.

w pomieszczeniach
•	Instalacje z jednym nadajnikiem
w pomieszczeniach
•	Instalacje w pomieszczeniach w trudnych

•	Zdalne punkty dostępowe
•	Zintegrowany moduł Trusted Platform
Module (TPM) do bezpiecznego
przechowywania danych
uwierzytelniających użytkowników i kluczy
•	Zgodność z IEEE 802.11n

warunkach radiowych
•	Instalacje pod sufitem
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WLAN

omniaccess
6000

omniaccess
4000

WAN

zarządzanie
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punkty dostępowe

bezpieczeństwo

indeks

instant
access points

Instant access points
opis produktu
najważniejsze cechy
informacje techniczne

•	Szybka sieć bezprzewodowa,

•	Wbudowane anteny w modelach Omni-

przepustowość do 450 Mb/s. Zwiększenie

Access Instant AP93, OmniAccess Instant

obszaru pokrycia w stosunku do technologii

AP105, OmniAccess Instant AP134 i

IEEE 802.11a/b/g; kompatybilność w dół

OmniAccess Instant AP135

z klientami Wi-Fi 802.11a/b/g
•	Oferuje najważniejsze usługi dla
przedsiębiorstw: Adaptive Radio Manage-

•	Złącza antenowe RP-SMA w OmniAccess
Instant AP92 i OmniAccess AP134
•	Złącza 10/100/1000Base-T (RJ-45)

ment (ARM), monitorowanie przestrzeni

Ethernet z automatycznym wykrywaniem

radiowej na częstotliwościach 2,5 GHz i 5

i obsługą IEEE 802.3af PoE lub 802.3at,

GHz, ochrona przed wtargnięciem do sieci

PoE+

bezprzewodowej, quality of service (QoS),
wydłużenie czasu działania telefonów
przenośnych na baterii
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LAN

WLAN

omniaccess
6000

omniaccess
4000

WAN

zarządzanie

bezpieczeństwo

indeks

instant
access points

standardowe / zdalne
punkty dostępowe

Instant access points
opis produktu

Punkt dostępowy
IAP

najważniejsze cechy
informacje techniczne

IEEE
802.11n

Kampusowy
punkt
dostępu

Zdalny
punkt
dostępowy

Mesh
punkt
kampusowy

Mesh
punkt
zdalny

Monitorowanie
przestrzeni
radiowej

Analiza
spektrum

tak*

tak*

tak*

tak*

tak*

Liczba
nadajników

Zakres
częstotliwości

Anteny lub złącza

Porty
GigE RJ-45

Porty Fast
Ethernet RJ-45

Zasilanie

Pobór energii

1

2.4/5

SMA

1

0

PoE/DC

10 W

AP do użytku wewnątrz pomieszczeń
IAP-92

tak

tak*

IAP-93

tak

tak*

tak*

tak*

tak*

tak*

tak*

1

2.4/5

zintegrowany

1

0

PoE/DC

10 W

IAP-105

tak

tak*

tak*

tak*

tak*

tak*

tak*

2

2.4/5

zintegrowany

1

0

PoE/DC

12.5 W

IAP-134

tak

tak*

tak*

tak*

tak*

tak*

tak*

2

2.4/5

SMA

2

0

PoE/DC

18 W

IAP-135

tak

tak*

tak*

tak*

tak*

tak*

tak*

2

2.4/5

zintegrowany

2

0

PoE/DC

18 W

Uwagi
*Proszę sprawdzić kompatybilność z systemem operacyjnym.
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Alcatel-Lucent 7750 Service Router (SR) to

Alcatel-Lucent 7750 SR jest zoptymalizowany

7750 SR wykorzystuje zalety Alcatel-Lucent

wydajny router wielousługowy przeznaczony

pod kątem wydajnego dostarczania danych,

Service Router Operating System (SR OS),

dla dużych firm korzystających z aplikacji

usług głosowych i wideo. Urządzenie jest

dzięki czemu oferuje elastyczność konieczną

o znaczeniu strategicznym, firm z rynków

dostępne w 4 wersjach chassis, a ich

do zachowania ciągłości pracy, bogaty

wertykalnych, operatorów sieci kablowych

przepustowość wynosi od 90 Gb/s do 2 Tb/s.

zestaw usług i możliwość zagwarantowania

korzystających z różnych systemów (MSO)

Wszystkie oferują szeroką gamę złączy, duże

najwyższego komfortu korzystania

i usługodawców – zainteresowanych

zagęszczenie portów i wysoką wydajność

z obsługiwanych usług.

oferowaniem nowej generacji usług za

usług. Dostępne modele: 7750 SR-12, 7750

pośrednictwem pojedynczej sieci

SR-7, 7750 SR-c12 oraz 7750 SR-c4.

obsługującej protokół MPLS.
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opis produktu
zalety
najważniejsze cechy
informacje techniczne

• Platforma stworzona w konkretnym

• Efektywność: Obniżenie kosztów OPEX

celu: Platforma IP/MPLS pozwalająca na

i możliwość szybszego wprowadzenia na

usług i operacji dzięki wykorzystaniu wspól-

niedrogie dostarczanie usług głosowych,

rynek usług dzięki błyskawicznemu

nego systemu operacyjnego - SR OS, dla

wideo i danych nowej generacji

provisioningowi i zaawansowanym

wszystkich routerów, co ogranicza często-

narzędziom OA&M

tliwość przeprowadzania testów zgodności

• Niezawodność: Pełna nadmiarowość
systemu i nieprzerwany routing oraz

• Prędkość i zabezpieczenia: Możliwość

• Spójność: Zapewnia ciągłość świadczenia

przy modyfikacjach konfiguracji urządzeń,

podniesienia gwarantowanego poziomu

eliminuje problemy z różnymi wersjami

świadczenia usług, co jest możliwe dzięki

oprogramowania i kompatybilnością

modeli i modułów oraz możliwość przeno-

wysokiej dostępności systemu - osiągniętej

wsteczną oraz umożliwia szybką izolację

szenia ich w ramach całej rodziny optymali-

poprzez zastosowanie specjalnie zaprojek-

błędów.

zują CAPEX, wydłużają czas eksploatacji

towanego sprzętu i oprogramowania,

rozwiązania i spowalniająca spadek

również pod względem zabezpieczeń

przełączanie
•	Ochrona inwestycji: Duża różnorodność

wartości
• Wydajność: Wiodące rozwiązanie na
rynku w zakresie przetwarzania pakietów
dające możliwość maksymalnego wykorzystania zasobów sieciowych, bez ukrytych
kosztów CAPEX
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• Zaawansowane usługi: Virtual Private

polityk i znacznikowanie strumieni ruchu na

na pseudowire do skalowania VPWS i VPLS

LAN Service (VPLS), Virtual Private Wire

poziomie usługi i użytkownika. Jednym

w ramach wielu rozproszonych sieci i LDP

Service (VPWS), Virtual Private Routed

z ulepszeń jest przekierowywanie

po RSVP-TE, aby uniknąć tworzenia pełnej

Networks (VPRNs) na RFC 4364 i usługach

w oparciu o klasy, dzięki czemu pakiety

sieci kratowej (każdy z każdym) tuneli

IPv6

usług mogą być przekierowywane na

RSVP-TE między routerami brzegowymi

konkretne ścieżki Resource Reservation

dostawców usług (PE)

• Tunelowanie usług: Usługi warstw 2.
i 3. na jednej platformie, any service over

Protocol (RSVP) w zależności od klasyfikacji

any port (ASAP) na różnych złączach,

przekierowywania. Label Distribution

nieprzerwane świadczenie usług i routing,

w tym DS3/E3, Ethernet, SDH/SONET

Protocol (LDP) przez RSVP z Traffic

MPLS, Fast Reroute i aktualizacje

(PoS), Frame Relay and ATM. Dodatkowe

Engineering (RSVP-TE) pozwala od

oprogramowania bez przerywania pracy

możliwe złącza to OC-3/STM-1 na karcie

początku do końca nadawać tunelom LDP

(ISSU), w celu gwarancji ciągłości działania

ASAP i karty z kombinacjami portów 1G,

właściwości RSVP-TE

sieci, dostępności i niezawodności.

10G, 40G i 100G

• Hierarchiczny QoS: H-QoS korzysta

• Wysoka dostępność: Zapewnia

Nieustanne świadczenie usług gwarantuje,

z zaawansowanych mechanizmów

że przy przełączaniu modułów CPM na

Frame Relay/ATM/Ethernet pseudowire

harmonogramów z wieloma kolejkami na

routerach 7750SR, nie ma to wpływu na

services (VPWS), Ethernet/Frame Relay/

wielu poziomach; kształtowanie, nadzór

usługi VPLS i VPRN. Dzięki nieprzerwanemu

ATM service interworking, Ethernet, Frame

i znacznikowanie pozwala przyznawać

routingowi, relacji LDP, sesje i bazy danych

Relay i dostępowi ATM do VPLS; IP VPN-y

priorytety w ramach jednego łącza

pozostają zachowane w przypadku

i usługi internetowe z quality of service

konkretnym usługom i obsługiwać globalne

przełączenia modułów CPM. Dodatkowe

(QoS) uwzględniającym potrzeby aplikacji

poziomy SLA

wyróżniające cechy to multi-chassis link

• Multiservice edge: Ciągłość usług dzięki

utrzymują wysoki poziom service level

• Skalowalność usługi: Jednoczesna

agreements (SLAs) i umożliwiają migrację

obsługa dziesiątek tysięcy usług warstw 2.

na nowe usługi

i 3., ponad 2 milionów przekierowań Border

• Quality of service: QoS dla konkretnych
usług, umożliwia kształtowanie, stosowanie

aggregation (MC-LAG) i nadmiarowość
pseudowire

Gateway Protocol (BGP) i do 32 000 LSP na
system. Ulepszenia obejmują przełączanie
dalej >
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• Operations, administration and

Rozwiązywanie problemów w zakresie

• Zarządzanie siecią: Alcatel-Lucent 7750

maintenance (OA&M): Narzędzia do

multicastu pozwala operatorom sieci ocenić

SR w pełni współdziała z Alcatel-Lucent

administrowania i utrzymania systemu oraz

rozmiar ruchu, śledzić ścieżki multicastu

5620 Service Aware Manager (SAM)

tworzenie obrazów lustrzanych redukują

w obrębie sieci i obliczać jej wydajność.

i Alcatel-Lucent 5650 Control Plane

średni czas naprawy i zapewniają

• Bezpieczeństwo: Metoda kolejkowania

Assurance Manager (CPAM), co ułatwia

przewidywalny wpływ na jakość usług

krytycznych ścieżek routingu uniemożliwia

zarządzanie, nadzór i rozwiązywanie

z punktu widzenia użytkownika

zajęcie całej przepustowości przez jednego

problemów w sieciach IP/MPLS

• Zaawansowane narzędzia

użytkownika, a filtrowanie na poziomie

rozwiązywania problemów: ISSU

usług z wykorzystaniem list ACL pozwala

minimalizuje czas implementacji niewielkich

na filtrację dla konkretnej usługi bądź

aktualizacji. Service assurance agent (SAA)

użytkownika

składający się z narzędzi do debugowania

• Taryfikacja i rozliczenia: Taryfikacja

i OA&M pozwala gromadzić statystyki sieci

i rozliczenia zbierają statystyki na poziomie

takie jak poziom strat, jitter, opóźnienia,

usługi, nie tylko na poziomu portu

czas odpowiedzi i straty pakietów.
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7750 SR-12

najważniejsze cechy
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Sloty
CPM/
CFM

MDA

CMA

Porty
zasilania

Zasilacze

Wysokość
racka

Maksymalna
przepustowość

0

3

DC

14

2 Tb/s

2

20

7750 SR-7

2

10

0

2

DC

8

1 Tb/s

7750 SR-c12

2

6

12

2

DC

5

90 Gb/s

1

2

4

2

DC

3

90 Gb/s

Fast
Eth
RJ-45

Fast
Eth
fiber

GigE
RJ-45

GigE
SFP

10GigE
XFP

10GigE
SFP+

100GigE
CFP

10/20

1/2/4

7750 SR-c4
Rodzaje portów

40GigE
QSFP+

DS3/
E3

T1/E1
ATM
IMA

DS1/E1
channel

2

4

8

8

OC-3c
STM-1c

OC-12c
STM-4c

OC-48c
STM16c

8

8

2

2

OC192c
STM-64

Opcje interfejsów dla 7750 SR-c12 i SR-c4
Ethernet MDA-XP

20

Ethernet MDA

60

20

POS MDA
CMA

8

1/5

ASAP MDA

4

1

4/12

CES MDA

1**/4

1

1/4

ATM MDA

4

4

7750 SR-12 i SR-7 Media Dependent Adapters
Ethernet MDA-XP

20

Ethernet MDA

60

20/48*

10/20

1/2/4

10

1

20

High Scale MDA (IMM)

1

3

POS MDA

8/16

8/16

ASAP MDA

4

1

CES MDA

1/4

1

ATM MDA

4/16

4

2/4

1
4/12

7750 SR Integrated Media Modules (IMM - karty na całe sloty - brak MDA)
IMM

48

48

48

48

4/5/8

12

1

Uwagi
*6 x mini RJ-21
**On CMA
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Alcatel-Lucent 7705 Service Aggregation

7705 SAR-M to linia routerów w wymiarze

7705 SAR-18 to 7705 SAR w rozmiarze 10

Router (SAR) to wydajny router usługowy

1 RU, dostępnych w czterech różnych

RU o wyjątkowym poziomie skalowalności.

warstwy agregacyjnej przeznaczony do

konfiguracjach. Wszystkie modele obsługują

Posiada 18 slotów: dwa CSM-y i 16 na karty

obsługi sieci IP/Multi-Protocol Label

cztery porty SFP 10/100/1000Base-TX i 3

adapterów. Współpracuje ze wszystkimi

Switching (MPLS), dostępny w kompaktowej

porty Ethernet 10/100/1000Base-T

kartami 7705 SAR, ale również pozwala na

obudowie i zdolny do zarządzania i agregacji

z automatycznym wykrywaniem. Oto różnice

obsługę interfejsów 10 Gb/s na 4 z 16

różnorodnych mediów, usług i protokołów

między czterema modelami:

slotów. 7705 SAR-18 to rozwiązanie, które

transportu, w ramach ekonomicznej

•

Slot na moduł, tylko Ethernet, chłodzony

zostało zaprojektowane specjalnie z myślą,

wentylatorem

jak w ekonomiczny sposób obsługiwać duże

Slot na moduł, Ethernet i T1/E1,

huby lub punkty koncentracji sieci IP/MPLS.

infrastruktury transmisji pakietowej.
•
Najwyższą skalowalnością i gęstością portów

chłodzony wentylatorem

charakteryzuje się model 7705 SAR-8, który

•

Tylko Ethernet, chłodzenie pasywne

w obudowie 2 RU, udostępnia szeroki

•

Ethernet plus T1/E1, chłodzenie

przekrój kart rozszerzeń, w tym karty T1/E1

pasywne

any service any port (ASAP), serial data
interface, Ethernet. Platformę można

7705 SAR-F to SAR w stałej konfiguracji;

wyposażyć w nadmiarowe moduły CSM

rozmiar 1 RU i do 16 portów T1/E1 ASAP.

i uplinki. Alcatel-Lucent 7705 SAR-8 ma

Porty ASAP mogą obsługiwać ATM, Inverse

osiem slotów; dwa przeznaczone na CSM-y

Multiplexing over ATM (IMA), TDM i Multilink

i sześć wolnych na karty do obsługi ruchu

Point-to-Point Protocol (MLPPP). 7705 SAR-F

użytkowników.

posiada też sześć 10/100Base-T portów
Ethernet z automatycznym wykrywaniem,
plus dwa porty SFP 10/100/1000Base-TX.
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LAN

WLAN

7750 SR

7705 SAR

WAN

zarządzanie

7450 ESS

7210-M

bezpieczeństwo

indeks

omniaccess
5510 USG

7705 SAR
opis produktu
zalety
najważniejsze cechy
informacje techniczne

• Korzystna cena: Przejście z połączeń

• Kompaktowa konstrukcja: Małe

• Spójność informacji: Dokładna synchro-

SDH/SONET/PDH na Ethernet i /lub

rozmiary, ale wydajność wystarczająca do

nizacja pozwala uniknąć błędów

infrastrukturę IP znacznie obniża koszty

obsługi wielu strumieni ruchu na wielu

w transmisji

stałe takie jak np. koszty dzierżawy łącz

protokołach; konwergencja (z elastycznym

• Odporność: Wzmocniona odporność
zwiększa czas ciągłej pracy sieci oraz

i wielostopniowym QoS)
• Konfigurowalność: Dzięki modularnej

• Spójność: Zapewnia ciągłość świadczenia
usług i operacji dzięki wykorzystaniu wspólnego systemu operacyjnego - SR OS, dla

umożliwia świadczenie najbardziej wyma-

i elastycznej konstrukcji pozwala znacznie

wszystkich routerów, co ogranicza często-

gających usług

uprościć planowanie przyszłego rozwoju

tliwość przeprowadzania testów zgodności

• Wydajność: Szybka detekcja błędów oraz

• Wytrzymałość: Kompaktowa, wytrzymała

przy modyfikacjach konfiguracji urządzeń,

skuteczne systemy nadzoru i rozwiązywa-

konstrukcja doskonale spisuje się

eliminuje problemy z różnymi wersjami

nia problemów zwiększają wydajność

w miejscach, w których warunki nie są

oprogramowania i kompatybilnością

i skracają czas, kiedy sieć jest niedostępna

idealne

wsteczną oraz umożliwia szybką izolację
błędów
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7210-M

bezpieczeństwo

indeks

omniaccess
5510 USG

7705 SAR
opis produktu
zalety
najważniejsze cechy
informacje techniczne

• Migracja do struktury pakietowej:

• Rozbudowane narzędzia do zarządza-

• Dynamiczny routing dla warstwy

Niedrogi rozwój z sieci T1/E1 do elastycz-

nia: Czynności OA&M z rozpoznaniem

dostępowej: Rozszerzone funkcje IP/

nego i niedrogiego rozwiązania IP/MPLS.

usług, uzupełnione o możliwości systemu

MPLS dla małych lokalizacji, hubów

Obsługa łączy niskich prędkości: V.35,

Alcatel-Lucent 5620 Service Aware

i brzegu sieci

X.21, RS-232, G.703 co-dir, FXS, FXO,

Manager (SAM), dają możliwość zarządza-

C37.94

niem siecią i jej elementami, zapewnieniem

synchronizacyjne z nadmiarowością

świadczenia usług, błędami i wydajnością

i niezależnym potwierdzeniem dokładności

• Niezawodność: one-for-one hitless CSM
failover (7705 SAR-8, SAR-18), nadmiaro-

• Synchronizacja sieci: Elastyczne opcje

za pośrednictwem graficznego interfejsu

wość synchronizacji, odporne uplinki,

• Konwergencja: możliwość obsługi dużej

nadmiarowość zasilania, podniesiona

ilości konwergentnych usług za pośrednic-

odporność na wysoką temperaturę (7705

twem ekonomicznej infrastruktury transmi-

SAR-8, SAR-M, SAR-F)

sji pakietowej
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LAN

WLAN

7750 SR

WAN

7705 SAR

zarządzanie

7450 ESS

bezpieczeństwo

7210-M

indeks

omniaccess
5510 USG

7705 SAR
opis produktu

7705 SAR

Sloty
CSM

zalety
najważniejsze cechy
informacje techniczne

Rodzaje portów

Fast
Ethernet
RJ-45

Karty
Standaro wysodowe
kiej pojekarty***
mności**

Moduły
rozszerzeń

Liczba
zasilaczy

Zasilanie
****

Wysokość
racka

Maksymalna
przepustowość

7705 SAR-18

2

4

12

0

2

DC

10

140 Gb/s

7705 SAR-8

2

0

6

0

2

DC

2

12 Gb/s

7705 SAR-M (chłodzenie
wentylatorem)

0*

0

0

1

2

DC

1

5 Gb/s

7705 SAR-M (pasywne chłodzenie)

0*

0*

0*

0*

2

DC

1

5 Gb/s

7705 SAR-F

0*

0*

0*

0*

2

DC

1

2 Gb/s

GigE
SFP

OC-3/
STM-1

OC-3/
STM-1

DS3/
E3

T1/E1

T1/E1
ATM IMA

E&M

Szeregowy

CWDM
Passive
Optical

FXO

FSX

C37.94

G.703
co-dir

Aux
alarm

8-portowa GigE

6

2

1-portowa 10G

8

10-portowa 1G

16- i 32-portowa ASAP T1/E1
2- i 4-portowa OC3/STM-1
4-portowa DS3/E3

10G
SFP+

GigE
SFP

Karta rozszerzeń 7705 SAR-18 X

Karty rozszerzeń 7705
8-portowa Ethernet

Rodzaje portów

16/32
4

16/32

Rodzaje
portów

2
4

6-portowa E&M
12 portów szeregowych (RS-232, V.35,
X.21)

10

ADSL2
ADSL2+
VDSL2

G.SHDSL
ADSL2
ADSL2+
VDSL2

GPON

CWDM
Passive
Optical

Moduły 7705 SAR-M

6

1-portowy GPON
ONT

12

8-portowa Voice and Teleprotection
1-, 2-, 4-, i 8-kolorowa CWDM OADM

1

2

2

2

XDSL z 8 parami

2

8 par

1-kolorowy
CWDM OADM

1-, 2-,
4-,8kolorowa

34-portowa Auxiliary Alarm

1

DSL z 6 parami

1 kolor
6 par

34

Uwaga
* Stała konfiguracja.
**10 Gb na slot karty (pełen duplex).
***2,5 Gb na slot karty (pełen duplex).
****-48 V/-60 V lub +24 V (tylko SAR-F, SAR-M, SAR-8), dostępne zasilacze AC firm trzecich (100 V AC - 240 V AC).
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WAN
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7210-M

bezpieczeństwo

indeks

omniaccess
5510 USG

7450 ESS
opis produktu
zalety
najważniejsze cechy
informacje techniczne

Alcatel-Lucent 7450 Ethernet Service Switch

7450 ESS znosi ograniczenia tradycyjnych

Alcatel-Lucent 7450 ESS zapewnia duży

(ESS) to bogaty w funkcje przełącznik/router

przełączników Ethernet dzięki takim funk-

poziom skalowalności w dziedzinie wydajno-

dla sieci MPLS, zaprojektowany do agregacji

cjom jak Hierarchical Quality of Service

ści i gęstości portów dzięki pięciu chassis: 12

i przełączania ruchu związanego z transmisją

(H-QoS) i Multi-Protocol Label Switching

slotów - 7450 ESS-12, 7 slotów - 7450

dźwięku, wideo i danych w wymagających

(MPLS). Wyznacza nowe standardy

ESS-7, 6 slotów - 7450 ESS-6, slotów - 7450

sieciach przedsiębiorstw i dostawców.

w dostarczaniu usług biznesowych Ethernet

ESS-6v, i 1 slot - 7450 ESS-1.

Doskonale sprawdza się jako elementy sieci

takich jak Virtual Private Wire Service

rdzeniowej i agregacyjnej, zapewniając

(VPWS) czy Virtual Private LAN Service

łączność w warstwie 2. dla wielu lokalizacji,

(VPLS).

jak i dostęp do sieci WAN w warstwie 3.
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LAN

WLAN

7750 SR

7705 SAR

WAN

zarządzanie

7450 ESS

7210-M

bezpieczeństwo

indeks

omniaccess
5510 USG

7450 ESS
opis produktu
zalety
najważniejsze cechy
informacje techniczne

• Elastyczność: QoS/H-QoS pozwala

• Ścieżka rozwoju: Skalowalność

• Szybkie wdrażanie: Usługi Ethernet

administratorom sieci obsługiwać użytkow-

w połączeniu z programowalną architektu-

z zaawansowanymi narzędziami do

ników, którzy potrzebują innej klasy usług,

rą umożliwia realizację dużych aktualizacji

zapewnienia provisioningu skracają czas od

i pozwala w optymalny sposób wykorzystać

na poziomie oprogramowania i obniża

chwili rozpoczęcia instalacji do gotowości

przepustowość sieci

liczbę interwencji ekip technicznych (brak

sieci

• Konfigurowalność: Rozmiary urządzeń

konieczności instalacji sprzętu); możliwość

i gęstość portów odpowiadają zróżnicowa-

rozbudowy do pełnej funkcjonalności IP/

nym potrzebom

MPLS warstwy 3.

• Niezawodność: Rewelacyjna stabilność,

• Odporność na błędy: Diagnostyka

skalowalność, dostępność i wydajność

i tworzenie obrazów lustrzanych dzięki

dzięki połączeniu MPLS, mostkowanego

kompleksowym usługom Ethernet oraz

Ethernetu, stakowanych VLAN-ów

narzędziom OA&M

i protokołów Spanning Tree
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7450 ESS
opis produktu
zalety
najważniejsze cechy
informacje techniczne

• Nacisk na usługi: Obsługa architektur
SOA, w której świadczone są usługi
ethernetowe z uzgodnionym poziomem

i in-service software upgrade (ISSU), aby
zapewnić ciągłość działania sieci
• Elastyczne rozliczenia: Różne opcje

SLA, z filtracją, kształtowaniem pasma

rozliczeń: stała wartość, w zależności od

i QoS na poziomie pojedynczej usługi, przy

użycia, od klasy

skalowalności dla dziesiątków tysięcy
użytkowników
• Wirtualizacja: Implementacje IETF na
VPWS i VPLS
• Wysoka dostępność: Oferuje nieprze-

• Rozwiązanie przyszłościowe: Umożliwia szybką i bezproblemową migrację na
nowe i rozwijające się standardy dzięki
szybkiej ścieżce programowej

• Ekologiczne rozwiązanie: Wiodące
rozwiązanie w dziedzinie gęstości portów
na rack (2-3 razy więcej na rack)
w porównaniu do przełączników Ethernet
warstw 2. i 3. na architekturze 100 Gb/s

rwanie usługi i routing, MPLS, Fast Reroute
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7450 ESS

bezpieczeństwo

7210-M

indeks

omniaccess
5510 USG

7450 ESS
opis produktu

CPM/
CFM

MDA

IMM

Liczba
zasilaczy

Zasilanie

Wysokość
racka

Maksymalna
przepustowość

7450 ESS-12

2

20

10

2

DC*

14

2 Tb/s

7450 ESS-7

2

10

5

2

DC*

8

1 Tb/s

7450 ESS-6

2

8

4

2

DC*

8

320 Gb/s

7450 ESS

zalety
najważniejsze cechy
informacje techniczne

7450 ESS-6V

2

8

4

2

DC*

18

320 Gb/s

7450 ESS-1

1

2

0

2

AC/DC

1.5

40 Gb/s

Fast
Eth
RJ-45

Fast
Eth
fiber

GigE
RJ-45

GigE
SFP

10GigE
XFP

10GigE
SFP+

40GigE
QSFP+

20/48**

10/20

1/2/4

10

1

10

1

Rodzaje portów

100GigE
CFP

OC-3c
STM-1c

OC-12c
STM-4c

OC-48c
STM16c

OC192c
STM-64

4

1

DS3/
E3

7450 ESS Media Dependent Adapters
Ethernet MDA-XP
Ethernet MDA

20
60***

20

High Scale MDA
POS MDA

16

16

ASAP MDA

4

1

CES MDA

1/4

1

ATM MDA

4/16

4

4/12

7450 ESS Integrated Media Modules (IMM - karty na cały slot - brak MDA)
IMM

48

48

48

48

5/8

12

3

1

Uwagi
*Dostępne wersje AC.
**6 x mini RJ-21.
***5 x mini RJ-21.
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7210-M
opis produktu
zalety
najważniejsze cechy
informacje techniczne

Alcatel-Lucent 7210-M Service Access Switch

•

(SAS) to kompaktowy przełącznik ethernetowy MPLS do obsługi brzegu sieci, demarkacji

•

7210-M SAS: 24 x 100/1000Base (SFP)

uplinków i tworzenia większych sieci mesh

+ 1 slot rozszerzeń

10GigE oraz współpracy ze sprzętem w sieci

7210-M SAS (10GigE): 24 x

siedzibie klienta (CPE) z portami 10GigE.

i agregacji, który umożliwia świadczenie

100/1000Base (SFP) + 2 x 10G Base

w ekonomiczny sposób usług Ethernet

(XFP) + 1 slot rozszerzeń

i rozszerza zasięg sieci MPLS także o sieci
w małych biurach i rozproszonych hubach.

•

7210-M SAS (10GigE – ETR): Rozszerzona wersja 7210 SAS-M (10GigE)
działająca w szerszym zakresie tempera-

7210-M SAS to jednostka w rozmiarze 1,5

tur

RU obsługująca IP, MPLS, Ethernet, Provider
Backbone Bridge (PBB) i porty 10 Gigabit

7210-M SAS posiada nadmiarowe zasilanie,

Ethernet (GigE) w celu obsługi Virtual Private

suche styki (wejście/wyjście) i opcjonalne

LAN Service (VPLS), Virtual Leased Line

moduły rozszerzeń obsługujące circuit

(VLL) i usług IP VPN. Urządzenie jest

emulation services (CES) poprzez T1/E1

dostępne w trzech wersjach:

i dwa porty 10GigE dla realizacji szybszych
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7210-M

bezpieczeństwo

indeks

omniaccess
5510 USG

7210-M
opis produktu
zalety
najważniejsze cechy

• Efektywność: Nowatorskie usługi

• Optymalizacja kosztów: Rozbudowa

• Wydajność: Maksymalizacja wydajności

ethernetowe MPLS klasy operatorskiej i IP

operatorskich sieci Ethernet z wykorzysta-

operacyjnej i zapewnienia świadczenia

VPN dla obsługi zaawansowanych aplikacji

niem pojedynczej kompaktowej platformy

usług dla kompleksowego mierzenia,

w przedsiębiorstwach

kontroli i szybkiego rozwiązywania problemów

informacje techniczne
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7210-M
opis produktu
zalety
najważniejsze cechy
informacje techniczne

• Bogaty zestaw funkcji: Obsługa IP,
MPLS, PBB i Ethernetu
• Elastyczne dostarczanie usług dzięki
MPLS: Usługi VPLS, VLL, IP VPN
• Możliwość rozwoju: Moduły rozszerzeń
T1/E1 CES i 10GigE
• Rozbudowane narzędzia do zarządzania: Czynności OA&M z rozpoznaniem
usług, uzupełnione o możliwości systemu

Alcatel-Lucent 5620 Service Aware

• Rozbudowane narzędzia OA&M: ITU-T

Manager (SAM), dają możliwość zarządza-

Y.1731, IEEE 802.1ag, IEEE 802.3ah, moni-

niem siecią i jej elementami, zapewnieniem

torowanie usług lokalnych

świadczenia usług, błędami i wydajnością
za pośrednictwem graficznego interfejsu

• Synchronizacja sieci: Sync-E i IEEE
1588v2

• Odporność sieci: Fast Reroute (FRR),
nadmiarowość pseudowire, Multi-Chassis
Link Aggregation Group (MC-LAG),
G.8032v2
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7210-M
opis produktu

7210-M

100/1000
Base
SFP

10G
Base
XFP

Slot na
moduł
rozszerzeń

Zasilanie*

Nadmiarowe
zasilanie*

Wysokość
racka

Przepustowość
(półduplex)

7210-M SAS

24

0

1

AC/DC

AC/DC

1.5

88 Gb/s

7210-M SAS (10GigE)

24

2

1

AC/DC

AC/DC

1.5

128 Gb/s

7210-M SAS (10GigE - ETR)

24

2

1

AC/DC

AC/DC

1.5

128 Gb/s

10GigE
XFP

T1/E1

zalety
najważniejsze cechy
informacje techniczne

Rodzaje portów
Moduły rozszerzeń 7210-M SAS
2-portowy 10GigE

2

4-portowy T1/E1 CES

4

Uwagi
*AC: 100 V AC - 240 V AC; DC: 36 V DC - 72 V DC lub +24 V DC
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OmniAccess™ 5510 USG
opis produktu
zalety
najważniejsze cechy
informacje techniczne

Alcatel-Lucent OmniAccess 5510 Unified

transmisję danych przez Ethernet, ADSL, T1/

Typowe zastosowania OmniAccess 5510 USG

Services Gateway (USG) jest wielousługową

E1, Sync Serial (V.35, X.21, RS-232) i sieć 3G.

to:

bramą, stworzoną z myślą o równoczesnym,

To kompleksowe rozwiązanie jest połącze-

•	Kompleksowa realizacja bezpiecznego

bezpiecznym przesyłaniu z szybkością łącza

niem najlepszych w swojej klasie routerów

połączenia WAN dla małych i średnich

głosu i danych w małych biurach. Powstała

z zaporą ogniową, szybkim szyfrowaniem

przedsiębiorstw

z myślą o zaspokojeniu zarówno potrzeb

sprzętowym, tunelowaniem VPN, QoS

usługodawców świadczących takie usługi,

i zabezpieczeniami IP DSU/CSU w ramach

jak i małych i średnich przedsiębiorstw bądź

pojedynczej platformy. Zapewnia stabilne

oddziałów większych firm.

połączenia z szybkością łącza, bez obniżania
wydajności, nawet przy wielu aktywowanych

Rodzina Alcatel-Lucent OmniAccess 5510

usługach.

•	Zunifikowane usługi sieciowe dla oddziałów
• Do realizacji usług zarządzanych przez
operatorów
•	Podstawowa łączność z Internetem lub
bezpieczny VPN

USG obejmuje wiele routerów o stałej
konfiguracji, które zapewniają bezpieczną
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opis produktu
zalety
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informacje techniczne

• Elastyczna konfiguracja: Różne modele

• Wydajność: Prawdziwe ujednolicenie

nego w ramach wielu VPN-ów wirutalnego

z różnymi opcjami połączenia z WAN - do-

usług, oszczędność mocy obliczeniowej,

routingu i przekierowywania (VRF, Multi-

pasowane do różnych potrzeb klientów

obniżenie opóźnień sieci, ujednolicenie

-VPN VRF CE)

• Prosta i łatwa instalacja: Rozwiązania
do montażu w racku lub jako wolnostojące
– szybka instalacja w różnych środowiskach

VoIP i obniżenie opóźnień, wysoka
przepustowość i minimalna utrata pakietów
• Nadmiarowość: Remote office Voice

• Ulepszone zabezpieczenia: Architektura
kładąca nacisk na bezpieczeństwo oferuje
szereg zabezpieczeń takich jak wysokiej

Resiliency (RoVR) oferuje nadmiarowość

klasy zapora ogniowa, VPN i systemy

na wielu płaszczyznach (call server, Virtual

wykrywania/zapobiegania wtargnięciom do

urządzeń w jednej, wytrzymałej, niedrogiej

Router Redundancy Protocol (VRRP),

sieci

i ekonomicznej platformie

WAN), aby zapewnić ciągłą dostępność

• Uproszczenie sieci: Funkcje i usługi kilku

• Ulepszona dostępność: System operacyjny Alcatel-Lucent ModuLive obsługuje

usług głosowych dla oddziałów
• Prywatność i zabezpieczenia: Osobne

• Rozwiązanie dla klientów ekologicznych: Niski pobór mocy, konstrukcja bez
wentylatorów jest bardziej energooszczęd-

aktualizacje w trakcie pracy i zmiany

tabele routingu i przekierowywania

na i nadaje się do zastosowania w miej-

konfiguracji, aby zagwarantować, że wpływ

przenoszą bezpieczeństwo i poufność

scach, gdzie trzeba zachowywać ciszę

błędu jednej usługi na inne usługi będzie

połączeń VPN przez MPLS, także na brzeg

minimalny lub żaden

sieci klienta, co umożliwia realizację po
niższych kosztach skalowalnego i bezpiecz-
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• Elastyczność: różnorodność interfejsów

Protocol (BGP), generic routing

• QoS dostosowujący się do aplikacji:

WAN: optyczne, Ethernet, 3G, T1/E1,

encapsulation (GRE), Internet Group

Hierarchiczny QoS ze szczegółową

szeregowe, ADSL (Annex A i B)

Management Protocol (IGMP), Protocol

klasyfikacją (H-QoS) umożliwia realizację

Independent Multicast (PIM), Policy-based

QoS dla poszczególnych aplikacji bądź

Routing (PBR), Multi-VPN VRF CE

w sposób adaptacyjny przy obsłudze usług

• Różne urządzenia: Urządzenia
o szerokości połowy racka oraz urządzenia
bez wentylatorów dają różnorodne
możliwości instalacji
• Usługi i elastyczność: Mimo niewielkich
rozmiarów oferują taki sam zakres usług
i funkcji co wysokiej klasy routery
• Modularna konstrukcja

• Rozszerzenie zalet IP VPN na siedzibę

transmisji głosu, wideo i danych

firmy: Multi-VRF CE, w tym także obsługa

• Scentralizowane zarządzanie

na jednej linii WAN
• Zaawansowane bezpieczeństwo:
Stateful firewall, network address
translation (NAT), destination network

i błyskawiczna instalacja: Simple
Network Management Protocol (SNMP),
TR-069, domyślne konfiguracje
• Zapewnienie usług klientom: Ethernet

oprogramowania: System operacyjny

address translation (DNAT), IPSec site-to-

Operations, Administration and

Alcatel-Lucent ModuLive zapewnia

site and client VPN, klient Dynamic

Maintenance (EOAM) (IEEE 802.1ag, ITU-T

realizację kluczowych aplikacji i

Multipoint VPN (DMVPN), signature-based

Y.1731)

zabezpiecza system przed awariami usług

IDS/IPS, ochrona przed atakami typu

• Przetwarzanie pakietów w ramach
jednego przejścia: Alcatel-Lucent
OnePass zapewnia klasyfikację wszystkich

distributed denial of service (DDoS)
• Usługi Ethernet na wszystkich
mediach: Bridging over T1/E1, Point-to-

pakietów wszystkich usług do poziomu

Point Protocol (PPP), Multilink Point-to-

aplikacji

Point Protocol (MLPPP), Frame Relay,

• Wysoka wydajność routowania: VRRP,
Routing Information Protocol (RIP), Open
Shortest Path First (OSPF), Border Gateway

Multilink Frame Relay (MLFR), High-Level
Data Link Control (HDLC), mostkowanie
ADSL, Layer 2 QoS i filtrowanie MAC
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Porty
WAN

Porty
Fast Ethernet
RJ-45

Porty
USB

Zasilanie

OmniAccess USG 5510-AA

ADSL2+ Annex A

5

1

AC, opcjonalnie DC

OmniAccess USG 5510-AB

ADSL2+ Annex B

5

1

AC, opcjonalnie DC

OmniAccess USG 5510-GE

1GigE combo

5

1

AC, opcjonalnie DC

OmniAccess USG 5510-SR

Szerogowy V.35, X.21,
RS-232*

5

1

AC, opcjonalnie DC

OmniAccess USG 5510-TE

T1/E1**

5

1

AC, opcjonalnie DC

OmniAccess 5510 USG

Uwagi
*Wybierając odpowiedni kabel.
**T1 lub E1, definiowane w oprogramowaniu.

76 | opis produktów dla sieci konwergentnych, przełączników dla data centers, metro ethernet

©2012 Alcatel-Lucent. wszelkie prawa zastrzeżone

LAN

WLAN

omnivista
2500 NMS

omnivista
2500 VVM

WAN

zarządzanie

omnivista
3600 AM

5620 SAM

bezpieczeństwo
5650 CPAM

vitalsuite

indeks

vitalQIP

OmniVista™ 2500 NMS
opis produktu
zalety
najważniejsze cechy
informacje techniczne

Alcatel-Lucent OmniVista 2500 Network

jak zabezpieczanie sieci brzegowej, po

Management System (NMS) to kompleksowy

zarządzanie siecią w data center czy też

zestaw narzędzi i modułów służących do

wirtualizacja sieci z wykorzystaniem dodatko-

zarządzania urządzeniami sieciowymi

wego modułu OmniVista 2500 - OmniVista

Alcatela-Lucenta Entrprise i innych

2500 Virtual Machine Manager (VMM).

producentów.
OmniVista 2500 NMS korzysta z architektury
Alcatel-Lucent OmniVista 2500 NMS pozwala

klient/serwer, dzięki czemu wielu użytkowni-

monitorować aktywność w sieci, konfiguro-

ków może jednocześnie korzystać z usług za

wać urządzenia, rozwiązywać problemy oraz

pomocą dedykowanego klienta opartego na

zarządzać całą platformą z jednego stanowi-

Javie™ lub przeglądarki internetowej.

ska. Zastosowanie pojedynczej aplikacji
OmniVista 2500 NMS znacznie upraszcza
proces administrowania i konfigurowania
rozwiązań Alcatel-Lucent Enterprise - od
operacji na infrastrukturze sieciowej takich
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informacje techniczne

• Ujednolicone zarządzanie

• Dostęp do sieci i QoS oparte na

• Kwarantanna: 2500 NMS Quarantine

i widoczność całej sieci: Jeden intuicyj-

politykach: Tworzenie, rozpowszechnianie

Manager™ ułatwia automatyczne egzekwo-

ny interfejs graficzny do administrowania

i aktualizacja polityk na wielu przełączni-

wanie i definiowanie warunków kwarantan-

siecią, monitorowania i konfigurowania

kach odbywa się z punktu centralnego

ny oraz izolacji zasobów sieciowych

operacji na wielu urządzeniach, do nadzoru
nad całą aktywnością sieci i zdarzeniami.
• Skalowalna architektura: Oferuje
równoczesne sesje klientów dzięki skalowalnej architekturze mogącej obsłużyć
duże instalacje
• Scentralizowana kontrola nad prawami dostępu do przełączników
i danymi administratorów: Proste
tworzenie i zarządzanie loginami, hasłami,
danymi i prawami dostępu
• Zarządzanie konfiguracją: Automatyzacja wstępnej konfiguracji sprzętu, prac

• Obsługa data center i uproszczona

niespełniających ustalonych warunków

wirtualizacja działalności dzięki

• Współpraca dzięki otwartym aplika-

Virtual Machine Manager:

cjom: Interfejs Northbound oparty na

Opcjonalny moduł OmniVista™ 2500 VMM

usługach sieciowych umożliwia współpracę

zajmuje się monitorowaniem i inwentaryza-

z aplikacjami innych firm

cją zasobów dla sieci wirtualnych, zapewniając spójne, ujednolicone zarządzanie
i uproszczenie operacji w data center.
• Zarządzanie oparte na roli dzięki User
Network Profile: Kontrola dostępu
użytkowników końcowych obejmująca
uwierzytelnianie, sprawdzanie integralności
hosta i definiowanie dostępu do zasobów

utrzymaniowych, wdrażanie najlepszych
praktyk i prowadzenie prac zgodnych
z wyznaczonymi regułami w obrębie dużej
firmy
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opis produktu
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•	Scentralizowana, spójna aplikacja dbająca

•	Zmiana cyklów życia konfiguracji sieciowej

•	Zbliżone do korzystania z szablonów

o wszystkie aspekty zarządzania i zabezpie-

dzięki identyfikacji zmian w sieci

podejście do konfiguracji Traffic Anomaly

czenia sieci, bardzo intuicyjna

i w konfiguracjach oraz właściwe ich

Detection

•	Intuicyjna, graficzna mapa topologii sieci
pokazująca zaawansowane relacje w sieci

planowanie
•	Najwyższe standardy i narzucanie zgodno-

z wieloma filtrami logicznymi – w stylu

ści dla operacji tworzenia/wczytywania

biznesowym

kopii zapasowych ustawień oraz zarządza-

•	Scentralizowana kontrola nad prawami
dostępu do urządzeń sieciowych i danych
administratorów
• Alarmy, monitoring i powiadomienia

mi klientów do monitorowania sieci

• ACL na bazie polityk i QoS dla optymalizacji
wydajności usług głosowych, wideo
zasobów sieci w trybie eksperckim lub

szybko powiadamiać o zdarzeniach

uproszczonym
• Definiowanie Virtual Network Profile
i automatyczne przydzielanie konfiguracji

z lokalizacją zasobów, szybko rozwiązują

dla infrastruktury data center z rozbudowa-

problemy z łączami

nym systemem rozwiązywania problemów

i provisioning urządzeń sieciowych dzięki
scentralizowanemu i zautomatyzowanemu
zarządzaniu

•	Interfejs API dla Northbound/web services
ułatwiają integrację z programami własny-

i inteligentnymi reakcjami, pozwalają

•	Uproszczona pierwsza konfiguracja

wania potencjalnych zagrożeń

lepszego zarządzania urządzeniami

z zaawansowanym systemem filtrów

•	Narzędzia do rozwiązywania problemów

obszarów do automatycznego powstrzymy-

nie wersjami oprogramowania w celu

i transmisji danych, jak również dostęp do

i rozwiązywać problemy

•	Kwarantanna sieciowa chronionych

do stałego śledzenia i lokalizowania
maszyn wirtualnych
• Globalne profile użytkowników końcowych
i konfiguracja zabezpieczeń w celu dostępu
na podstawie roli do zasobów i zarządzania
danymi
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OmniVista 2500 NMS
opis produktu
zalety
najważniejsze cechy

OmniVista 2500 NMS – kompatybilne
serwery i platformy
• Microsoft® Windows® Server 2008

• 2 GB RAM lub więcej

(wersje 32- i 64-bitowe)
•	Oracle® Sun Solaris™ 10 dla platformy
SPARC (wersje 32- i 64-bitowe)
•	Red Hat® Enterprise Linux® ES 5.7
(wersje 32- i 64-bitowe)
•	Novell® SUSE™ 10 Linux
(wersje 32- i 64-bitowe)

Minimalne wymagania: procesor i ilość
miejsca na dysku

• 5 GB wolnego miejsca na dysku

•	Co najmniej procesor Intel® Pentium®

OmniVista 2500 NMS – kompatybilne

•	Procesor Sun UltraSPARC 5 lub lepszy

(wersje 32- i 64-bitowe)
• Microsoft Windows 7 Professional

informacje techniczne

Minimalne wymagania: pamięć RAM

Dual Core 2 GHz (Windows i Linux)
platformy i systemy operacyjne

(Oracle Sun Solaris)

• Microsoft Windows XP® Pro
• Microsoft Windows 7 (wersje 32i 64-bitowe)
•	Oracle Sun Solaris 10 dla platformy SPARC

Minimalne wymagania: pamięć RAM
• 2 GB RAM lub więcej
• 5 GB wolnego miejsca na dysku

(wersje 32- i 64-bitowe)
•	Red Hat® Enterprise Linux® ES 5.7
(wersje 32- i 64-bitowe)

Wirtualizacja
• VMware® ESXi 4.0 (wersja 64-bitowa)
Minimalne wymagania: procesor i ilość
miejsca na dysku
•	Co najmniej procesor Intel® Pentium®

•	Novell® SUSE™ 10 Linux (wersje 32i 64-bitowe)
Kompatybilne przeglądarki
• Microsoft Internet Explorer® 8.0
• Mozilla® Firefox® 8.0 lub nowsza

Dual Core 2 GHz (Windows i Linux)
•	Procesor Sun UltraSPARC® 5 lub lepszy
(Oracle Sun Solaris)
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OmniVista™ 2500 VMM
opis produktu
zalety
najważniejsze cechy
informacje techniczne

OmniVista 2500 Virtual Machine Manager

OmniVista 2500 VMM to kompleksowe

OmniVista 2500 VMM to kompleksowe

(VMM) to opcjonalny element rozwiązania

rozwiązanie łączące fizyczne i wirtualne

narzędzie zarządzające, które wraz

OmniVista 2500 Network Management

infrastruktury w jednym miejscu. Administra-

z OmniVista 2500 NMS poszerza portfolio

System (NMS), który powstał z myślą

torzy sieci mogą kontrolować sieci wirtualne,

produktów sieciowych Alcatela-Lucenta.

o nowych wymaganiach w dziedzinie

zapewniać spójność polityk i automatycznie

spójnego, prostego i ujednoliconego

implementować je w obrębie całej sieci.

zarządzania zwirtualizowaną infrastrukturą

Oznacza to bezbłędne działanie sieci

data center.

i upraszcza implementację dodatkowych
usług, na przykład VMware® vMotion™.
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OmniVista 2500 VMM
opis produktu
zalety
najważniejsze cechy
informacje techniczne

• Integracja z VMware: Współpraca

z ciągłą synchronizacją. Upraszcza rozwią-

• Elastyczna instalacja: Kompatybilność

z VMware® vCenter™, wiodącym

zywanie problemów i skraca czas,

ze wszystkimi platformami IT i systemami

dostawcą usług wirtualizacyjnych.

w którym sieć jest niedostępna.

operacyjnymi. Wbudowana możliwość

• Wgląd w zasoby sieciowe i ich

• Ujednolicenie i automatyzacja:

wykorzystania VMware Center – prosto

przejrzystość: Automatyczna identyfika-

Ustalenie definicji profilów sieciowych

z pudełka - nie wymaga dodatkowej

cja i aktualizacja maszyn wirtualnych wraz

i konfiguracja. Ujednolicenie usługi dzięki

instalacji na platformie hipernadzorcy.

z wszelkimi informacjami istotnymi dla

przydzielaniu profili sieciowych infrastruktu-

działania sieci, dzięki czemu wszystkie

rze sieciowej. Eliminuje potrzebę ciągłego

informacje o urządzeniach fizycznych

kontaktu zespołu wirtualizacyjnego z siecią

i wirtualnych dostępne są w jednym

w celu zmiany konfiguracji.

miejscu, co podnosi wydajność.
• Uproszczone śledzenie i rozwiązywa-

• Dziennik wydarzeń i audytów:
Dziennik z najważniejszymi wydarzeniami

nie problemów: Wyświetla zebrane

i czynnościami, śledzenie ważnych zmian

informacje na temat komunikacji między

konfiguracji.

siecią fizyczną i wirtualną w jednym
miejscu, daje aktualny obraz całej sieci
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OmniVista 2500 VMM
opis produktu
zalety
najważniejsze cechy
informacje techniczne

•	Współpraca z VMware vCenter, produktem
wiodącego dostawcy usług wirtualizacyjnych dla przedsiębiorstw

w tym śledzenie obecnych i poprzednich
pozycji maszyn wirtualnych
•	Ujednolicone aktualizacje dzięki automaty-

•	Elastyczna instalacja OmniVista 2500 VMM
– działa jako opcjonalny moduł z OmniVista 2500 NMS, korzysta z tego samego

zacji konfiguracji profili sieci wirtualnych

interfejsu użytkownika i tych samych

aktualizacja zasobów całego systemu sieci

ograniczają błędy czynnika ludzkiego

procesów – skrócony czas potrzebny do

wirtualnej, co pozwala na wgląd w bieżącą

poprzez przydzielanie wirtualnych profili

zapoznania się z programem

sytuację, w ujednolicony sposób w sieć

urządzeniom w sieci data center – gwaran-

fizyczną i wirtualną

cja maksymalnej dostępności

• Automatyczne wykrywanie i ciągła

•	Uproszczone śledzenie i rozwiązywanie

•	Zapis zdarzeń i dzienników audytu krytycz-

problemów dzięki lokalizatorowi VM daje

nych działań OmniVista 2500 VMM w celu

pełny obraz stanu sieci z ciągłą synchroni-

stworzenia historii dla potrzeb zgodności

zacją między siecią fizyczną i wirtualną,
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najważniejsze cechy
informacje techniczne

Minimalne wymagania dla oprogramo-

Minimalne wymagania serwera

Minimalne wymagania VMware® dla VM

wania OmniVista 2500 VMM (serwer

OmniVista 2500 VMM server

usług inwentaryzacyjnych i lokalizacyj-

i klient)

configuration (serwer i klient)

nych

• Microsoft® Windows® Server 2008 (wersje

• Dla Microsoft® Windows®, Red Hat® ES,

• VMware vCenter Server Standard,

32- i 64-bitowe) – tylko serwer

Novell® SUSE®:

• Microsoft® Windows® 7 Professional
(wersje 32- i 64-bitowe)
• Microsoft Windows XP® Pro – tylko klient
•	Red Hat® Enterprise Server 5.7
(wersje 32- i 64-bitowe)

•

	Intel® Pentium® Dual Core 2 GHz

•

2 GB RAM

wersja 4.1

• Dla Oracle® Sun Solaris V10:
•

	Oracle Sun SPARC 2 GHz

•

2 GB RAM

•	Novell® SUSE® 10.0
(wersje 32- i 64-bitowe)
•	Oracle® Solaris V10 Sparc Platform
(wersje 32- i 64-bitowe)
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Alcatel-Lucent OmniVista 3600 Air Manager

użytkowników i sprzętu w czasie rzeczywi-

Oprócz współpracy z serią Alcatel-Lucent

to oprogramowanie do zarządzania siecią

stym, scentralizowaną konfigurację

OmniAccess, OmniVista 3600 Air Manager

WLAN, które oferuje scentralizowany

i zarządzanie zgodnością. Funkcje zarządza-

wspiera infrastrukturę WLAN innych produ-

podgląd, konfigurację i kontrolę nad nowo-

jące powstały z myślą o całym dziale IT,

centów, dzięki czemu tworzy jednolitą,

czesnymi sieciami bezprzewodowymi.

gdzie jego przedstawiciele w zależności od

scentralizowaną platformę WLAN na wszyst-

OmniVista 3600 obniża koszty działania

profilu zawodowego i obowiązków, korzysta-

kich etapach jej istnienia.

infrastruktury sieciowej, poprawia wydajność

ją ze spersonalizowanego interfejsu i zakresu

sieci, jej niezawodność z punktu widzenia

informacji. Przede wszystkim system

użytkowników oraz bezpieczeństwo.

zapewnia szczegółowy wgląd w zasoby
sieciowe i przejrzystość, tak więc dział IT

OmniVista 3600 to kompleksowe narzędzie

dokładnie wie, gdzie znajdują się użytkowni-

zarządzające, które zapewnia szeroki

cy i jak w danej chwili działa sieć.

wachlarz usług, w tym monitorowanie
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opis produktu
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informacje techniczne

•	Stanowiska pomocy pierwszego i drugiego

•	Szybkie i skuteczne rozwiązywanie

stopnia dostają wszystkie informacje na

problemów z łącznością radiową dzięki

temat użytkownika w celu jak najszybszego

korelacji mapy sieci, lokalizacji błędów

rozwiązania problemów z siecią WLAN

i położenia użytkowników

• Dokładne informacje na temat aktywności

•	Elastyczne wdrażanie z możliwością

użytkowników sieci poprawiają bezpieczeń-

stopniowej migracji na platformy innych

stwo

firm i zachowanie scentralizowanego

• Dokładna analiza wydajności i możliwości

• Audyty zapobiegają zagrożeniom wynikającym z niewłaściwej konfiguracji sprzętu
•	Wykrywa najbardziej niebezpieczne
i najczęstsze zagrożenia sieci WLAN – nielegalne punkty dostępowe
•	Upraszcza dystrybucję oprogramowania
w dużych organizacjach

nadzoru OmniVista 3600

sieci w czasie; możliwość proaktywnego
planowania rozbudowy sieci w celu
zwiększenia wydajności
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informacje techniczne

• Monitorowanie sesji, użytkowników
i urządzeń oraz poziomu wykorzystania
łącza, jakości sygnału radiowego, QoS
i historia roamingu
•	Przechowywanie danych z blisko dwóch lat,
schematów przemieszczania się
pracowników i raportów o pojemności

• Aktualne informacje o położeniu
•	Zarządzanie infrastrukturą bezprzewodową

• Automatyczna dystrybucja, planowanie
i weryfikacja aktualizacji

różnych firm
• Audyty zgodności i narzucanie polityki
konfiguracyjnej
•	Wykrywanie i klasyfikacja nielegalnych
punktów dostępowych
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system operacyjny

platforma sprzętowa

DYSKI TWARDE

Aby zapewnić kompatybilność sprzętową,

Dobór platformy sprzętowej zależy od liczby

• 100 zarządzanych urządzeń: 7,5-15 GB

serwer powinien obsługiwać Red Hat®

obsługiwanych urządzeń i praktycznego

Enterprise Linux®. Alcatel-Lucent OmniVista

zakresu wykorzystania OmniVista 3600 Air

3600 Air Manager posiada domyślny system

Manager Core Platform, Rogue AP Detection

operacyjny na bazie CentOS. Istnieje

Module i Visual RF Module.

możliwość wyboru Red Hat Enterprise Linux.

• 200 zarządzanych urządzeń: 15-30 GB
(15000 rpm)
• 500 zarządzanych urządzeń: 38-75 GB
(15000 rpm, dyski w konfiguracji RAID)

Współpracuje tylko z 32-bitową wersją Red

Procesory i pamięć

Hat Enterprise Linux; wersje 64-bitowe są

• 100 zarządzanych urządzeń: Procesor

niekompatybilne.

(15000 rpm)

Intel® Xeon® L5310, procesor Dual-Core
AMD Opteron™ 2210, 4 GB RAM

• 1000 zarządzanych urządzeń: 75-150 GB
(15000 rpm, dyski w konfiguracji RAID)
• 2500 zarządzanych urządzeń: 187-357 GB
(15000 rpm, dyski w konfiguracji RAID)

• 200 zarządzanych urządzeń: Procesor Intel
Xeon L5310, procesor Dual-Core AMD
Opteron™ 8216, 6 GB RAM
• 500 zarządzanych urządzeń: Procesor Intel
Xeon E5420, procesor Dual-Core AMD

Aby uzyskać więcej informacji na temat
sprzętu i rozmiarów, skontaktuj się
z przedstawicielem Alcatela-Lucenta.

Opteron 8222, 8 GB RAM
• 1000 zarządzanych urządzeń: Procesor
Intel Xeon E5450, procesor Dual-Core AMD
Opteron 8222, 12 GB RAM
• 2500 zarządzanych urządzeń: Procesor
Intel Xeon E5460, 16 GB RAM
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opis produktu
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najważniejsze cechy
informacje techniczne

Alcatel-Lucent 5620 Service Aware Manager

Alcatel-Lucent 5620 SAM to modularna,

Przedsiębiorstwa mogą dodatkowo

(SAM) stanowi odpowiedź na najwyższy

skalowalna architektura z możliwością

rozbudować możliwości zarządzania Alcatel-

poziom wymagań w zakresie zarządzania

rozbudowy i dostosowania do konkretnego

Lucent 5620 SAM za pomocą Alcatel-Lucent

siecią i usługami. Umożliwia ujednolicone,

środowiska. Składa się z czterech modułów

5650 Control Plane Assurance Manager

kompleksowe zarządzanie IP/Multi-Protocol

odpowiedzialnych za:

(CPAM), Alcatel-Lucent 5670 Reporting and

Label Switching (MPLS) i sieciami Ethernet

•

Zarządzanie funkcjami Fault,

Analysis Manager (RAM), portali usług

Configuration, Accounting, Performance,

Alcatel-Lucent i certyfikowanych aplikacji

and Security (FCAPS)

OSS partnerów aplikacyjnych.

dostawców oraz usługami, które są w nich
oferowane. Szybka realizacja skraca czas
potrzebny na dostarczenie produktu na rynek

•

Konfigurację infrastruktury sieciowej,

i daje elastyczność przy implementacji usług.

dostarczanie usług, skrypty i zarządzanie

Proaktywne rozwiązywanie problemów

klientami

pomaga je eliminować, zanim dotkną one

•

użytkowników.

Zapewnienie usługi, w tym widoku
topologii sieci fizycznej, usług i działań,
narzędzi diagnostycznych OA&M

•

Integracja Operations Support System
(OSS) z zewnętrznymi aplikacjami
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•	Wprowadzenie nowych usług i technologii
z przyspieszoną ścieżką wdrożenia i wyższą
niezawodnością, minimalizując ryzyko

•	Szybsze i prostsze rozwiązywanie
problemów
•	Skuteczne gromadzenie statystyk w celach

•	Zwiększenie wydajności i elastyczności
działania, dzięki rozwiązaniu, które
dopasowuje się w ekonomiczny sposób do

błędu w konfiguracji z krótszym czasem

elastycznego rozliczania i wypełniania

wymagań integracji z istniejącym

wejścia na rynek

umów SLA

środowiskiem, usprawniając procesy

•	Proaktywnie eliminuje potencjalne
problemy, zanim doświadczą ich

• Bezkonkurencyjne skalowanie dla dalszego
rozwoju sieci i usług

użytkownicy
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•	Prosty w obsłudze GUI przyspiesza

•	Rozbudowane możliwości serwisowe

•	Szablony, które pomagają przyspieszyć

konfigurację i obsługę. Automatyzacja

pozwalają na proaktywne identyfikowanie

integrację z istniejącymi procesami

przyspiesza działanie i minimalizuje czas

problemów, zanim doświadczą ich klienci

i organizacją pracy

oraz koszty związane z błędami, które

•	Rozbudowane narzędzia pomocy

•	Otwarte interfejsy umożliwiające integrację

występują nagminnie podczas pracy

technicznej pomogą szybko zidentyfikować

z portalami, Operations Support Systems

z wierszem poleceń

przyczynę problemów i przyspieszą

(OSS) i Business Support Systems (BSSs)

•	Typowe ustawienia dla usług warstw 2. i 3.

naprawę

zmniejszają koszt dostarczenia różnych
rodzajów usług
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ŚRODOWISKO

Dodatkowe klienty:

Alcatel-Lucent 5620 Service Aware Manager,

•

wersja 9.0, działa na następujących

Professional/Vista Business i Ultimate

platformach:

(32 bit)
•

informacje techniczne

Jednostka główna, baza danych,

Microsoft® Windows® 2000/2003/XP

Microsoft Windows 7 Professional
(wersje 32- i 64-bitowe)

serwery pomocnicze i klienty:
•

X86 lub platforma Intel (wyłącznie

Uwaga: Rekomendowany sprzęt może się

serwery HP® lub Oracle® Sun®)

różnić w zależności od wielkości instalacji.

•

Oracle® Solaris® 10 Operating System

Skontaktuj się z przedstawicielem Alcatela-

•

Bazy danych: Oracle® database 11g

Lucenta, aby dowiedzieć się, jaki zaleca
sprzęt dla platformy 5620 SAM.
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Alcatel-Lucent 5650 Control Plane Assurance

Wraz z rozwojem sieci IP wzrasta znaczenie

w routingu oraz skraca czas rozwiązywania

Manager (CPAM) to rozwiązanie zarządzające

zabezpieczenia przed błędami w warstwie

problemów związanych z usługami

IP/Multi-Protocol Label Switching (MPLS),

nadzorczej IP – wgląd w potencjalne

w sieciach IP/MPLS.

pozwalające przedsiębiorstwom na zabezpie-

problemy pozwala je rozwiązać, zanim będą

czenie sieci i usług przed błędami konfigura-

one miały wpływ na usługi.

cyjnymi w warstwie sterowania, usterkami
i niewykrytymi aktualizacjami w routingu

5650 CPAM realizuje swoje funkcje w oparciu
o informacje dostarczane w czasie rzeczywi-

Alcatel-Lucent 5650 CPAM to rozwiązanie

stym z warstwy zarządzającej Alcatel-Lucent

oraz na przyspieszenie rozwiązywania

analityczne dla routingu, współdziałające

7701 Control Plane Assurance Appliance

problemów w ramach infrastruktury sieci IP/

z Alcatel-Lucent 5620 Service Aware

(CPAA). 7701 CPAA to urządzenie do

MPLS. Alcatel-Lucent 5650 Control Plane

Manager (SAM) w celu dostarczenia wizuali-

nasłuchu i przetwarzania routingu, które

Assurance Manager oferuje wizualizację

zacji w czasie rzeczywistym, nadzoru

bezinwazyjnie bierze udział w obsłudze

w czasie rzeczywistym, proaktywną kontrolę,

i narzędzi do rozwiązywania problemów

sygnalizacji w płaszczyźnie routingu. Działa

nadzór, konfigurację, potwierdzanie

w sieciach oraz usługach IP/MPLS. Chroni

na bazie sprawdzonego i rozwijanego

i diagnozowanie.

przed błędami w konfiguracji wynikającymi

systemu operacyjnego Alcatela-Lucenta:

z korzystania z rozwiązań różnych dostaw-

Service Router Operating System (SR-OS).

ców, błędami i niezauważonymi zmianami
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Alcatel-Lucent 5650 CPAM poprawia bezpie-

Proaktywnej ochronie

Skalowalności IP/MPLS

czeństwo i działanie sieci poprzez bezproble-

•	Zmniejszenie zagrożeń dla umów SLA

•	Wsparcie pierwszego szczebla jest w stanie

mową integrację z Alcatel-Lucent 5620 SAM,

dzięki uproszczonej detekcji niestandardo-

rozwiązywać problemy bez pomocy

bezpośrednio wiążąc problemy w warstwie

wych zachowań płaszczyzny kontrolnej

ekspertów do spraw IP

sterowania z infrastrukturą IP/MPLS i

i błędów konfiguracyjnych, zanim staną się

usługami, co pozwala lepiej zrozumieć

odczuwalne dla klienta

i odpowiedzieć na potrzeby dzięki:

•	Przyspieszenie procesów dzięki optymalizacji i automatyzacji
•	Zwiększona skuteczność planowania sieci

Błyskawicznemu rozwiązywaniu

na sprzęcie firm trzecich i aplikacji optyma-

problemów

lizujących ruch dzięki informacjom

•	Szybkie rozwiązywanie problemów dzięki

o ścieżkach i topologii IP

wizualizacji płaszczyzny kontrolnej,
konfiguracji routingu i aktualizacji/zapytań
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proaktywna ochrona

Błyskawiczne rozwiązywanie

Skalowalność IP/MPLS

•	Pozwala pracownikom wsparcia analizować

problemów

• Automatyczne wykrywanie błędów

zmiany za pomocą wizualizacji i oceniać je

•	Rozwiązywanie problemów usług warstw 2.

konfiguracyjnych IGP dzięki protokołom

przed implementacją do istniejącej

i 3., infrastruktury MPLS za pomocą

audytowym w celu rozpoznania nieprawi-

struktury dzięki symulacji topologii

narzędzi OA&M na widoku topologii IP

dłowych IGP, Label Distribution Protocol

•	Proaktywne monitorowanie LSA (link state

•	Oznaczenie połączeń IP/MPLS w celu

advertisements) propagowanych przez

identyfikacji węzła, który nie może przesłać

protokoły Interior Gateway Protocols (IGP)

żądania za pomocą constrained shortest

i aktualizacji ścieżek przez systemy AS

path first (CSPF)

(LDP) i Resource Reservation Protocol
(RSVP)
• Śledzenie ścieżki aktualizacji dzięki
skutecznemu śledzeniu rekordów zmian

(inter-autonomous system) utrzymywane

Wykorzystuje zintegrowane narzędzia do

ścieżki bezpośrednio do zdarzeń routowa-

przez protokoły Border Gateway Protocols

diagnozowania i rozwiązywania problemów

nia, które spowodowały zmiany

(BGP)

związanych z multicastem oraz zarządzania

•	Umożliwia korzystanie z graficznego panelu

topologią, umożliwiając wizualizację drzewa

zarządzania sprzętem różnych dostawców,

zmianach LSP (label switched path) w sieci

multicastowego za pomocą protokołów

wykorzystując listy pasywnej płaszczyzny

IP lub MPLS, które odbiegają od zamierzo-

Protocol Independent Multicast (PIM)

kontrolnej i aktywne przetwarzanie zapytań

nych zmian lub pokazuje pełną historię

i Internet Group Management Protocol

użytkowników dzięki modułowi

zmian

(IGMP) na urządzeniach wyjściowych

Alcatel-Lucent 7701 Control Plane

(liściach).

Assurance Appliance (CPAA)

•	Wykrywa i powiadamia o podejrzanych
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5650 CPAM
opis produktu
zalety
najważniejsze cechy
informacje techniczne

środowisko

Alcatel-Lucent 5620 ZAM, wersja 7.0, działa

Skontaktuj się z przedstawicielem Alcatela-

Alcatel-Lucent 5650 CPAM to rozwiązanie

na następujących platformach:

Lucenta, aby dowiedzieć się, jaki zaleca

analizy routingu współdziałające z 5620

•

sprzęt dla platformy 5620 SAM.

Sun Solaris™ 10 x 86 dla platform Sun

Service Aware Manager (SAM) w celu

Microsystems na bazie AMD

dostarczenia wizualizacji w czasie

(preferowane)

rzeczywistym i sprawowania nadzoru oraz

•

narzędzie do rozwiązywania problemów
w sieciach i usługach IP/MPLS.

Sun Solaris 10 dla platform Sun
Microsystems SPARC®

•

System operacyjny Microsoft®
Windows® 2000 / 2003 / XP
Professional (32-bitowy)

•

Microsoft Windows Vista® Business
i Ultimate (wersje 32-bitowe) tylko dla
klienta 5620 SAM
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•

VitalSuite to zaawansowany system

Oprogramowanie Alcatel-Lucent VitalSuite

informacji niezbędnych do rozwiązywania

Performance Management to nagradzany

problemów przed ich wystąpieniem, do

gromadzenia danych, który umożliwia

system do zarządzania wydajnością sprzętu

optymalizacji zasobów i uzyskania

przedstawienie użytkownikom/klientom

różnych sprzedawców. To kompleksowe,

maksymalnego zwrotu z inwestycji. Dla

bezpiecznego wglądu w QoS. VitalSuite

zintegrowane, skalowalne i niedrogie rozwią-

wielofunkcyjnych urządzeń od różnych

posiada wszystkie informacje niezbędne

zanie, które oferuje historię i podgląd w czasie

dostawców VitalNet/VitalRealTime

do rozwiązywania problemów przed ich

rzeczywistym niemal całej infrastruktury, od

oferuje automatyczne wykrywanie,

wystąpieniem, optymalizacji zasobów i do

złożonego contact center po natężenie ruchu

scentralizowany podgląd, szczegółowe

uzyskania maksymalnego zwrotu

Voice over IP (VoIP) i zasobów kluczowych

raporty, ustalanie trendów i planowanie,

z inwestycji. Ten zaawansowany system

sieci oraz aplikacji. Produkt aktywnie monito-

zaawansowane powiadamianie i ostrze-

oferuje kompleksowy podgląd rozproszo-

ruje, mierzy i optymalizuje wydajność

ganie oraz zaawansowane monitorowa-

nej infrastruktury opartej na różnych

nie VoIP.

rozwiązaniach od różnych dostawców,

Alcatel-Lucent VitalFlow™ zbiera

niemal w czasie rzeczywistym. Dzięki

VitalSuite składa się z kilku modułów progra-

zapisy Netflow bezpośrednio z routerów

temu dział IT może monitorować,

mowych:

sieci i na ich podstawie oferuje dogłębne

analizować, zarządzać i przewidywać

•

VitalApps™ Application Performan-

analizy i raporty. VitalFlow oferuje

wydajność usług WLAN, WAN, serwerów,

ce Management software służy do

zintegrowane możliwości monitorowania

ATM, VoIP, Genesys™ contact centers

monitorowania i zarządzania kluczowymi

przesyłu, które pomagają monitorować

oraz aplikacji - z jednego miejsca.

aplikacjami przedsiębiorstwa. Aktywnie

aplikacje i zachowanie sieci w celu

każdego poziomu infrastruktury IT.
•

udostępnia podgląd całej sieci w czasie
rzeczywistym, co pozwala śledzić

•

określenia wykorzystania przepustowości.
•

Alcatel-Lucent VitalART™ Advanced

i analizować zachowanie aplikacji

Reporting Tool to kompleksowe

sieciowych, takich jak e-mail, Web, DNS

narzędzie sieciowe do tworzenia zaawan-

czy aplikacje firmy dzięki monitorowaniu

sowanych nieszablonowych raportów

transferów i odpowiedzi aplikacji.

w formie prezentacji z wykresami na

VitalNet™ Network Performance

podstawie danych zgromadzonych przez

Management software / VitalSuite

VitalSuite.

Real-time Event Analysis dostarcza
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•	Szybki dostęp do spersonalizowanych

• Monitorowanie aplikacji i sieci dzięki

problemów i weryfikacji zgodności

danych o wydajności powiązanych

wyjątkowej funkcji do monitorowania

z umowami SLA oraz optymalizacja

z modelem IT, z obsługą sieci zbudowa-

contact center Genesys, która specjalizuje

zasobów

nych na produktach różnych firm

się w pobieraniu danych z serwerów

i wykorzystujących różne technologie

Genesys

•	Scentralizowany widok aplikacji i sieci:

•	Podgląd ruchu w sieci z możliwością

•	Ochrona inwestycji: wbudowane narzędzia
przyspieszają integrację z istniejącymi
systemami zarządzania i nowymi technolo-

klient webowy/baza danych operacji,

monitorowania, powiadamiania i analizy

routery, przełączniki, LAN/WAN, serwery,

przesyłu danych do profilowania aplikacji

VoIP, Genesys, przepływ danych

i tworzenia raportów na temat wykorzysty-

w cenie mieszczącej się w budżecie IT

wania zasobów sieci i ruchu

firmy – korzystny stosunek ceny do jakości

•	Zapobieganie potencjalnym problemom
z siecią dzięki podglądowi całej sieci
w czasie rzeczywistym
•

Podgląd całej sieci: monitorowanie
wydajności całej infrastruktury IT

•	Skuteczniejsza obsługa kluczowych
aspektów działalności dzięki monitorowaniu
•
•

•	Proaktywne śledzenie problemów do

Zaspokojenie potrzeb użytkownika
Dostęp do danych w czasie rzeczywizanim ich skutki odczuje użytkownik

•	Ochrona inwestycji w sieć i poprawa
wydajności
• Błyskawiczny zwrot z inwestycji dzięki

samego źródła, maksymalizacja dostępno-

szybkiej implementacji i dostępowi do

ści

informacji o wydajności

•	Poprawa jakości VoIP poprzez wykrywanie
źródeł problemów dzięki rozwiązaniu do
monitorowania wydajności VoIP z możliwością generowania ruchu VoIP

rozwoju wraz z rozwojem sieci

stym w celu identyfikacji problemów,

•	Uproszczona analiza i planowanie na
raportom

•	Wykorzystanie skalowalności VitalSuite do

końcowego

grupom i usługom
każdym poziomie dzięki szczegółowym

•	Narzędzia zarządzające klasy operatorskiej

wydajności aplikacji

dzięki poszczególnym elementom,
mapom, ścieżkom, domenom,

giami

•

Szybka i prosta instalacja VitalSuite

•

Pomoc dla osób zarządzających
siecią w identyfikacji potencjalnych
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VitalSuite
opis produktu
zalety
najważniejsze cechy

• Wiodąca skalowalność: VitalSuite

raportami zawierającymi dodatkowe

można stosować w instalacjach z jednym

informacje. Ustawienia pozwalają na

Możliwość obsługi aplikacji własnych

serwerem do nadzoru nad niewielką siecią

zebranie informacji o stanie sieci i aplikacji

przedsiębiorstwa. Daje administratorom

oraz w dużych instalacjach z wieloma

w jednym raporcie

zdalny dostęp do komputerów, co pozwala

serwerami, gdzie będzie kontrolować usługi
informacje techniczne

• Rozszerzalność i zdalna diagnostyka:

największych przedsiębiorstw. Klienci mogą
zacząć od niewielkiej instalacji i rozwijać ją
w miarę potrzeb
• Kompleksowe monitorowanie wydajności infrastruktury VoIP od różnych
dostawców: w tym zbieranie i analiza
poszczególnych rekordów VoIP głównych
dostawców platform VoIP takich jak Avaya,
Cisco i Alcatel-Lucent (rekordy
OmniPCX™). VitalSuite obsługuje aktywne
monitorowanie VoIP przez syntetyczne
transakcje VoIP dzięki funkcjonalności
VitalSuite VoIP Agent lub Cisco IP SLA
• Scentralizowany podgląd sieci
i aplikacji: Prosty w obsłudze interfejs
sieciowy z jednym interfejsem administratora kont użytkowników, domen i do
definiowania grup oraz wartości progowych. Wykresy VitalSuite to intuicyjny
i czytelny obraz problemów z wydajnością

im zobaczyć błędy tak, jak widzą je
Aplikacja zarządzająca VitalApps

użytkownicy

Application Performance Management Software
• Klient VitalAgent™: Wskazuje problemy
z aplikacjami na komputerach stacjonarnych, laptopach i serwerach.
• Wykrywanie błędów i centralna
konsola alarmów: Proaktywne otrzymywanie alarmów o błędach aplikacji i sieci

Oprogramowanie VitalNet/VitalSuite
Real-time Event Analysis Software:
•	Elastyczna współpraca ze sprzętem
i systemami różnych producentów – monitorowanie ponad 600 modeli urządzeń od
ponad 50 producentów
• Automatyczny monitoring z szerokim

oraz zbyt niskiej wydajności, a następnie

wachlarzem funkcji raportowania: automa-

wyświetlanie ich w postaci wykresów

tyczne wykrywanie i różne raporty ułatwia-

i raportów

ją rozwiązywanie problemów, zapewnienie

• Kompleksowe monitorowanie wydaj-

ciągłości dostarczania danych do monitoro-

ności: Pokazuje perspektywę użytkownika

wania jakości usług, generowanie podsu-

końcowego dzięki aktywnemu i pasywne-

mowań na wysokim poziomie ogólności,

mu monitoringowi oraz rozdzieleniu każdej

obrazowanie długofalowych trendów do

transakcji na czynniki pierwsze. Agent

planowania przepustowości z możliwością

pośredni informuje o ruchu na serwerze

zarządzania domenami

– przychodzącym i wychodzącym

sieci i/lub aplikacji ze szczegółowymi
kontynuacja >
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•	Rozbudowane rozwiązywanie problemów

• Gromadzenie danych na dużą skalę

VitalART Advanced Reporting Tool

z powiadomieniem o wydarzeniach: oferuje

i szybka możliwość rozwoju: zbiera dane

domyślne, konfigurowalne przez klienta

z sieci WAN, LAN, serwerów, zapory

daje dostęp do obsługiwanych przez

progi wielopoziomowe oparte na warto-

ogniowej, rozwiązań Genesys contact

VitalSuite Performance Management –

ściach i czasie i progi inteligentne (na

center, VoIP i innych elementów sieci;

zestawów danych dla oprogramowania,

podstawie historii), dla konkretnych

MIBWorks i DataWorks pozwalają dodać

obliczeń, definicji wielopoziomowych

urządzeń lub całej sieci; e-mail, podsumo-

dane dla nowych urządzeń

domen i grup; automatycznie wyszukuje

wanie alarmów, ścieżka w sieci, wiadomości związane z topologią i pułapkami – dla
powiadamiania o zdarzeniach
• Dogłębna analiza wydarzeń: zaawansowane narzędzia do filtrowania, analizy

VitalFlow
•	Prosta i dogłębna analiza ruchu: udziela

•	Zintegrowane narzędzie do raportowania:

nowy punkt zbierania danych
•	Proste w obsłudze narzędzie do tworzenia

operatorowi sieci informacji „kto, co, kiedy,

raportów: interfejs graficzny na bazie

gdzie i jak?”, dotyczących aplikacji i ruchu

kreatora obsługuje wiele rodzajów

w sieci; raporty „Top N”

wykresów i tabel z wieloma rodzajami

i podsumowania danych o wydajności

formatowania, przeglądania, eksportowa-

i proste wykresy z rozwijaną listą; wysokiej

nia i opcjami harmonogramów

klasy prezentacje zawierają mapy cieplne
(heat map), wykresy ruchu, mapy topologii
sieci i spersonalizowane widoki portalu
MyVital
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VitalSuite
opis produktu

•

zalety

¬

niedoścignioną skalowalność

w pracy zespołowej (e-mail, IBM®

¬

WAN i LAN

(w instalacjach z jednym lub wieloma

Lotus® Notes®, usługi plików

¬

Serwery

Oprogramowanie wykorzystywane

¬	Routery i przełączniki

serwerami)

i drukarek)

¬

VoIP

•

Funkcja Failover backup poller

¬

¬

Zapory ogniowe

•

Różne API dla mostka Northbound

SQL Server, Sybase® i LDAP)

¬

Genesys Contact Center

•

Obsługa GUI i OS w różnych językach

¬	Infrastruktura (VPN, DNS

¬

DSL

najważniejsze cechy
informacje techniczne

Wielopoziomowa architektura zapewnia

Bazy danych (Oracle®, Microsoft

i zabezpieczenia)

¬	WLAN i WiMAX

Aplikacja zarządzająca VitalApps

¬

¬	Sieć bezprzewodowa

Application Performance Management

używające np. oprogramowania Java™

Aplikacje własne przedsiębiorstw

Software
•

Wymagania systemowe dla serwera

VitalNet/VitalSuite Real-time Event

¬

Analysis i VitalFlow

¬

•

Wymagania sprzętowe dla serwera

(32-bitowy) z Microsoft SQL Server

2008 (64-bitowy)

¬

2005 (32-bitowy)

Wymagania VitalAgent

(32-bitowy) z Microsoft SQL Server

¬

¬

2005 (32-bitowy)

(64-bitowy) z Microsoft SQL Server

Vista® Business, Windows 7

¬

2008 (64-bitowy)

(32-/64-bitowy)

(64-bitowy) z Microsoft SQL 2008

Wymagania systemowe dla agenta

(64-bitowy)

mid-tier

¬	Oracle Solaris 10 z Oracle 10

Wymagania systemowe VitalSuite:

Wymagania sprzętowe agentów VoIP

•

Microsoft Windows 2008 R2

(64-bitowy) z Microsoft SQL Server
•

•

VitalART Advanced Reporting Tool

Microsoft Windows XP z SP2,

¬	Systemy operacyjne Microsoft

•

Windows Server 2003, Windows Server

¬

2008 (64-bitowy), Oracle® Solaris™ 10,
•

Microsoft Windows 2003

Microsoft Windows 2008 R2

Microsoft Windows XP z SP2, Vista

Business, Windows 7 (32-/64-bitowy)

HP-UX® 11 lub Linux® (Red Hat 4)

•

Obsługa SNMP v1, v2 i v3

Monitorowane aplikacje

•

Obsługa Netflow v1, v5, v7, v9 i IPFIX

¬	Internet (HTTP, HTTPS i aplikacje

•

Monitorowane elementy sieci (różnych

sieciowe takie jak DNS)

•

Wymagania sprzętowe dla serwera
Microsoft Windows 2003

Microsoft Windows 2008 R2

¬	Oracle Solaris 10 z Oracle 10

Przeglądarki Microsoft Internet
Explorer® 7, Internet Explorer 8 lub
Mozilla® Firefox® 3.6

firm)
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Produkt Alcatel-Lucent VitalQIP™ DNS/DHCP

Produkty VitalQIP to model 5000 klasy

niededykowanym serwerze. Dzięki temu

IP Management Software to zintegrowany

operatorskiej, model 1200 przeznaczony dla

klienci mogą wykorzystać posiadany sprzęt,

system zarządzania IP składający się z

przedsiębiorstw nowej generacji i modele

standardowy sprzęt korporacyjny i wirtualne

narzędzi do zarządzania Domain Name

500 oraz 700 przeznaczone dla oddziałów

środowiska.

System (DNS), Dynamic Host Configuration

firm.

Protocol (DHCP) i adresami IP.
VitalQIP to dziś najbardziej elastyczne
VitalQIP dostępny jest jako gotowe do użycia

rozwiązanie IP address management (IPAM)

oprogramowanie, w formie sprzętowego

z dostępnych na rynku. Jego funkcjonalności

serwera appliance, jako serwer

można łączyć bez względu na to, czy

oprogramowania lub serwer oprogramowania

znajdują się na dedykowanym urządzeniu,

dla środowiska zwirtualizowanego.

czy też są zaimplementowane na
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Niższe koszty personelu
• Dokładny i scentralizowany wykaz sprzętu
IP obniża liczbę błędów przy przydzielaniu
adresów IP oraz wiąże adres IP urządzenia
z domeną; usprawnia procesy przenoszenia/dodawania/zmian w sieci dzięki
wglądowi w adresy IP na poziomie
poszczególnych obiektów, a nie bloków
podsieci
•	Obniżenie kosztów obsługi infrastruktury
•	Skrócenie procesu przydzielania adresu
i ograniczenie kosztów
•	Obniżenie kosztów w razie awarii

Niższe koszty niedostępności
sieci
•	Większa niezawodność infrastruktury
sieciowej
• Mniej błędów operatorów i błędów
konfiguracyjnych

Obniżenie ryzyka i poprawa
działalności firmy
•	Obniżenie ryzyka wynikającego z rotacji
kadr
•	Zwiększenie ogólnej wydajności sieci
•	Skrócenie czasu rozwiązywania problemów
i obsługi wynikających z błędów konfiguracyjnych

Szybkie wdrażanie nowych usług
•	Wydajność dostosowana do najbardziej
wymagających sieci spośród obecnie
używanych (benchmarki firm trzecich)
•	Szybkie zapewnianie przestrzeni adresowej, kluczowe nazwy IP i usługi dostarczane bezproblemowo w obrębie całej sieci
•	Najlepsza wydajność serwera DHCP
zmierzona przez firmę trzecią (Exodus

Zwiększenie produktywności

Labs)

•	Utrzymywanie aktualnej, dokładnej listy
zasobów IP
• Automatyzacja pozwala kontrolować koszty
operacyjne
•	Wysoka dostępność dla klientów/abonentów
•	Wysoka wydajność dla klientów/abonentów
• Możliwość integracji z VitalQIP Appliance
Manager Platforms pozwala wykorzystać
zalety gotowego rozwiązania sprzętowo-programowego do skutecznej obsługi
aktualizacji i zapewnienia wysokiej
dostępności DNS
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VitalQIP
opis produktu
zalety
najważniejsze cechy
informacje techniczne

• Zaawansowane narzędzia upraszcza-

• Elastyczność: Obsługa wielu starszych

• Microsoft Active Directory®: Lepsza

jące IPAM: Address Allocation i MyViews

serwerów (na systemach: Oracle®

integracja z Microsoft Active Directory.

– VitalQIP rozwija możliwości i wbudowane

Solaris™, Microsoft® Windows® i Linux®)

VitalQIP może, na przykład, skonfigurować

narzędzia do lepszego zarządzania

i nowych urządzeń takich jak zdalne

serwery DNS na Microsoft Windows

adresami IP, DNS i DHCP, możliwość

serwery i serwery oprogramowania

zintegrowane z Microsoft Active Directory;

tworzenia reguł i szablonów przez użytkow-

działających w wirtualnym środowisku.

większość rozwiązań konkurencji jest w tej

ników oraz tworzenia optymalnych

(Większość producentów oferuje tylko

kwestii bardzo ograniczona

przestrzeni adresowych dla nowych

rozwiązania sprzętowe, co wiąże się

lokalizacji

z koniecznością zakupu nowego sprzętu

• Audyty i personalizacja: Daje możliwo-

zamiast wykorzystania istniejącej bazy)

ści przeprowadzenia audytu, rozbudowy

• Dowiedziona skalowalność: Ponad 10

i personalizacji w celu spełnienia oczekiwań

lat obsługi klientów korzystających

klientów; oferuje m.in. specjalne pola,

z milionów adresów. Wraz z wprowadza-

rozszerzenia korporacyjne, nazwy obiektów

niem nowych technologii takich jak DNS

i punkty końcowe użytkownika

Security Extensions (DNSSEC), a co
ważniejsze, IPv6, sprawdzony produkt
będzie kluczowy dla takich środowisk
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VitalQIP
opis produktu
zalety
najważniejsze cechy
informacje techniczne

VitalQIP Enterprise Server 7.3

• Microsoft Windows Server 2003 R2 z SP2

Wymagania: systemy operacyjne,

(Standard i Enterprise) Intel Pentium 4 (>1

procesory i pamięć

GHz), >1 GB RAM

•	System operacyjny Microsoft Windows

•	Sun Solaris 10 UltraSPARC (>500 MHz), >1
GB RAM

•	Red Hat® Linux® 5.2 lub nowszy

Server® 2003 z SP2 (Standard i

64-bitowy: dowolny procesor x86 (>500

Enterprise): Intel® Pentium® 4 (>1 GHz),

MHz), >1 GB RAM

>1 GB RAM

Platforma

QIP 500

QIP 700

AMS
management
station

Zdalny AMM
usługi DNS/DHCP

ESM VitalQIP
Enterprise

Tak

Tak

Nie

Z procesorem 64-bitowym Intel Atom w kompaktowej obudowie na biurko

Tak

Tak

Nie

Działa na 64-bitowym procesorze Intel Pentium, rozmiar 1 RU, zawiera karty 4GigE
NIC, 4 GB pamięci, dysk o pojemności 500 GB i zarządzanie typu lighs out

Tak

Tak

Tak

Działa na wydajnej architekturze 64-bitowej na platformie w formacie 1 RU. Procesor
Intel® Xeon® X3430 Quad Core 2,4 GHz, 4 GB pamięci, 500 GB SATA HD, napęd
DVD, karty 4GigE NIC, podwójne zasilanie oraz karta remote lights out

Tak

Tak

Tak

Działa na wydajnej architekturze 64-bitowej na platformie w formacie 1 RU. Procesor
Intel Xeon X3430 Quad Core 2,4 GHz CPU, 8 GB pamięci, dyski (4) 500 GB RAID-10,
napęd DVD, karty 4GigE NIC, podwójne zasilanie oraz karta remote lights out

Tak

Tak

Tak

Zasilany dwoma 64-bitowymi wielordzeniowymi procesorami Intel Xeon serwer 1RU
zgodny z NEBS-3 z mirrorem RAID 1, podwójne zasilanie oraz karta remote lights out,
zgodność z NEBS (AC lub DC)

S-AMS

S-AMM

S-ESM

QIP 1200

QIP 1200-Raid

QIP 5000

Urządzenie programowe

105 | opis produktów dla sieci konwergentnych, przełączników dla data centers, metro ethernet

Pojemność

Wirtualizacja sprzętowa zgodna z 64-bitową wersją Red Hat Linux

©2012 Alcatel-Lucent. wszelkie prawa zastrzeżone

LAN

WLAN

infoexpress
CyberGatekeeper

WAN
Fortinet

zarządzanie
omniaccess
guest manager

bezpieczeństwo

index

8950 AAA
server

InfoExpress CyberGatekeeper
opis produktu
zalety
najważniejsze cechy
informacje techniczne

Alcatel-Lucent oferuje bezproblemowo

CyberGatekeeper to produkt dla przedsię-

platformy oraz urządzenia (Microsoft®

integrujący się z dotychczasową siecią,

biorstw łączący HIC i NAC. HIC monitoruje

Windows®, Linux®, Mac OS).

bezpieczny i skalowalny system zarządzania

punkty końcowe i daje im dostęp do sieci,

CyberGatekeeper może korzystać z Windows

dostępem do sieci (NAC) dla przedsię-

tylko kiedy spełniają wymogi polityk

Active Directory klienta do Authentication

biorstw. W ramach systemów zabezpieczeń

bezpieczeństwa.

and Role derivation bez infrastruktury

oferowane jest także rozwiązanie do

802.1x.

weryfikacji integralności punktów końcowych

CyberGatekeeper obsługuje HIC jako

za pomocą host integrity checking (HIC).

agentów w urządzeniach i w postaci

CyberGatekeeper można bez problemu

bezagentowej (sieciowej). Pozwala na

zaimplementować w ciągu kilku godzin przy

InfoExpress CyberGatekeeper najlepiej

zarządzanie politykami wymogów punktów

minimalnym wpływie na sieć. Produkt

działa w połączeniu z Alcatel-Lucent

końcowych dla użytkowników łączących się

dostępny jest jako dedykowany serwer

OmniSwitch i OmniAccess WLAN HIC, ale

wszystkimi sposobami (przewodowo,

z oprogramowaniem lub samo oprogramo-

może też funkcjonować jako przezroczysta

bezprzewodowo i przez zdalną VPN), wszyst-

wanie.

warstwa na innych urządzeniach Alcatela-

kich rodzajów użytkowników (pracowników,

Lucenta lub innych dostawców.

współpracowników i gości) i obsługuje różne
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InfoExpress CyberGatekeeper
opis produktu
zalety
najważniejsze cechy

• Gwarantuje, że wszystkie punkty końcowe
(urządzenia) są zgodne z polityką firmy
dotyczącą aktualizacji, ustawień aplikacji
i konfiguracji, w przeciwnym razie zostają
objęte kwarantanną

informacje techniczne

•	Oddzielenie mechanizmów uwierzytelniania
od zabezpieczeń
¬	HIC nie wymaga IEEE 802.1x
¬ Możliwość podpięcia punktów
końcowych do telefonów z
zachowaniem bezpieczeństwa

•	Nie zakłóca działania istniejących
systemów VoiP
• Blokuje dostęp niepożądanych urządzeń do
sieci
•	Obniża poziom zagrożeń: zapewnia
uruchamianie i aktualizację zabezpieczeń,
systemu operacyjnego łatek

•	Obniżenie ryzyka wynikającego z błędnej
konfiguracji komputerów
•	Integracja z istniejącymi systemami
nadzoru nad aktualizacjami chroni
inwestycję
•	Standardowa konfiguracja wszystkich
komputerów pozwala obniżyć koszty

•	Obniżenie kosztów pomocy: automatyczna
mediacja z niezgodnymi komputerami
•	Poprawa bezpieczeństwa zgodności/
audytów
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InfoExpress CyberGatekeeper
opis produktu
zalety
najważniejsze cechy
informacje techniczne

• Automatyczne dbanie o zabezpieczenia
punktów końcowych
• Działa niezależnie od mechanizmów
uwierzytelniania i NAC
• Automatyczna mediacja poprzez
automatyczną instalację brakujących
aktualizacji, rozwiązanie w pełni zgodne

•	Serwer polityki HIC to jedna platforma do

•	Centralne zarządzanie politykami zapewnia

zarządzania, definiowania i monitorowania

spójność obsługi użytkownika w całej sieci

zgodności zabezpieczeń punktów
końcowych

urządzeń końcowych

•	Kompatybilność z Microsoft Windows, Linux
i Mac OS
• Agenty mogą być instalowane na stałe

z podobnymi rozwiązaniami innych

bądź na życzenia za pośrednictwem

producentów

przeglądarki

•	Integracja z Alcatel-Lucent OmniSwitch

•	Ciągły nadzór nad zgodnością konfiguracji

• Dynamiczne narzucanie z pomocą User

narzuca zgodność punktów końcowych

Network Profiles (UNP) i Access Control

z polityką firmy określoną dla poziomu

Lists (ACL)

stosowania aktualizacji ustawień aplikacji
i konfiguracji na pierwszym punkcie wejścia
do sieci, na przełączniku brzegowym
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InfoExpress CyberGatekeeper
opis produktu
zalety
najważniejsze cechy
informacje techniczne

Produkty LAN i WLAN wspierające
egzekwowanie HIC
•	OmniSwitch 6250, pod kontrolą AOS 6.6.3
lub nowszego
•	OmniSwitch 6400, 6850, 6850E, 9000,
9000E pod kontrolą AOS 6.4.3 lub
nowszego

biorących pod uwagę 500 warunków
• Moduły egzekwujące
¬	CGSI (HIC): do 100 przełączników
¬	EAP (RADIUS Proxy): do 100
przełączników
¬ Dynamic NAC: do 200 zarządzanych
podsieci

Serwer (dedykowany)
Windows Server 2003 z SP1
•	Procesor i pamięć: Intel® Core™2 Quad
2,4 GHz, 3 GB RAM
•	System dysków: RAID 5, 7200 rpm,
minimum 80 GB na system operacyjny
i aplikacje

•	OmniAccess WLAN pod kontrolą AOS-W
3.4.3 lub nowszego

CGS-1000 CyberGatekeeper Server
Appliance
•	Wersja sprzętu: 1000-sm1a

CGM CyberGatekeeper Manager
Software Suite
•	Zawiera Policy Manager and Reporting
Server
•	Wymaga systemu operacyjnego Microsoft

•	Wersja oprogramowania: 6.02

Windows Server 2003 i Microsoft SQL

•	Zgodność: Restriction of Hazardous

Server 2005/2008

Substances (RoHS), Underwriters

•	Specyfikacja sprzętowa instalacji różni się

Laboratories (UL), Federal Communications

w zależności od liczby punktów

Commission (FCC)

dostępowych, złożoności polityk i okresu

•	Zasilanie: maks. 5 A (100 V - 240 V, 50/60
Hz, pojedynczy zasilacz)
•	Złącza sieciowe: podwójne 1000BT

Serwer danych SQL (dedykowany)
Windows Server 2003 (64-bitowy) z SP1;
SQL Server 2005/2008
•	Procesor i pamięć: Intel® Core™2 Quad
2,4 GHz, 8 GB RAM
•	System dysków: RAID 5, 7200 rpm,
minimum 100 GB na bazę danych
•	Przewidywany średni rozmiar bazy danych:
45 GB

przechowywania danych; poniższa
konfiguracja to przykład dla infrastruktury
z 3000 punktów końcowych

z pełnym dupleksem RJ-45 (miedziany)
•	Połączenia audytowe: do 10000 dla polityk
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FORTINET
opis produktu
zalety
najważniejsze cechy
informacje techniczne

Fortinet oferuje produkty do ujednoliconego

Skonsolidowana architektura Fortinet daje

Niektóre korzyści płynące z zastosowania

zarządzania zagrożeniami i specjalistyczne

klientom możliwość wdrożenia szerokiego

rozwiązań Fortinet:

zabezpieczenia chroniące przed poważnymi

wachlarza zintegrowanych zabezpieczeń, co

•

Wydajna ochrona

zagrożeniami mającymi swoje źródło w sieci

zapewnia nadążanie za zmianiami na

i treściach przez nią przesyłanych. Fortinet

poziomie sieci, aplikacji i użytkowników.

•

Bezproblemowa integracja

jest liderem na rynku zabezpieczeń. Dostar-

Scentralizowane zarządzanie i prosty system

•

Całkowita ochrona treści

cza dedykowane platformy sprzętowe wraz

licencji Fortinet pozwala klientom tworzyć

•

Rygorystyczne certyfikaty firm trzecich

z oprogramowaniem poprawiające wydaj-

zabezpieczenia, których potrzebują

ność, bezpieczeństwo, a także obniżające

w dogodnym dla nich miejscu i czasie.

koszty. Wiele dużych i doświadczonych
organizacji oraz dostawców usług na całym
świecie korzysta z technologii Fortinet do

i wymagania klientów
•

Obniżenie całkowitego kosztu posiadania

•

Elastyczność i prosta implementacja

•

Kompleksowa ochrona

ochrony sieci i danych.
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FORTINET
opis produktu
zalety
najważniejsze cechy
informacje techniczne

•	Certyfikowana ochrona przy zachowaniu

•	Umożliwia tworzenie czarnych list stron

Security (TLS), Point-to-Point Tunneling

maksymalnej wydajności i skalowalności za

i domen, skanowanie poczty w poszukiwa-

Protocol (PPTP) oraz VPN z Layer 2

pośrednictwem zapory ogniowej z inspek-

niu słów kluczowych (konfiguracja dla

Tunneling Protocol (L2TP); Fortinet

cją treści

każdego użytkownika) i możliwość

ASIC-accelerated VPN pozwala przedsię-

korzystania z wielokryteriowego systemu

biorstwom korzystać z Internetu jak

ocen

z publicznej infrastruktury, a szeroka gama

•	Wykrywanie oraz usuwanie wirusów,
robaków i spyware’u w czasie rzeczywistym; skanowanie poczty przychodzącej

•	Chroni zasoby sieciowe przed znanymi

specjalnych protokołów zabezpiecza

i wychodzącej (SMTP, POP3, IMAP), a także

szkodliwymi URL-ami, blokując nieodpo-

komunikację dla celów komunikacji

całego ruchu FTP i HTTP, w tym klientów

wiednie treści i złośliwe skrypty, w tym

prywatnej

webowych poczty

aplety Java™, cookies i skrypty Microsoft®

•	Pozwala użytkownikom kontrolować ruch

ActiveX®; Fortinet kategoryzuje ponad 25

w sieci, aby optymalizować lub gwaranto-

nej bazy, w której znajduje się ponad 1400

milionów domen i miliardy stron interneto-

wać wydajność, niskie opóźnienia i/lub

zidentyfikowanych sygnatur; FortiGate®

wych, aby zabezpieczyć klientów przed

przepustowość dzięki narzędziom Fortinet

multi-threat security powstrzymuje ataki,

szkodliwym oprogramowaniem

do kształtowania ruchu; Firmware

•	Obsługa alarmów na podstawie edytowal-

które omijają tradycyjne programy

•	Zapewnia bezpieczne tunele komunikacyj-

FortiOS™ oferuje klasyfikację pakietów,

antywirusowe, i szybko reaguje na

ne między sieciami i klientami dzięki

algorytmy kolejkowania pakietów, narzuca-

rozprzestrzeniające się zagrożenia

rozwiązaniom IP Security (IPSec), Secure

nie polityki, kontrolę zagęszczenia i QoS

Sockets Layer (SSL) i Transport Layer
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FORTINET
opis produktu
zalety
najważniejsze cechy
informacje techniczne

• Firewall z pełną kontrolą treści zapewnia

• Antyspam umożliwia tworzenie czarnych

•	Ochrona IP sieci VPN , SSL-TLS, PPTP i VPN

certyfikowaną ochronę, maksymalną

list stron i domen, skanowanie poczty

L2TP zapewnia bezpieczne tunele komuni-

wydajność i skalowalność

w poszukiwaniu słów kluczowych (konfigu-

kacyjne między sieciami i klientami

• Antivirus Gateway wykrywa i usuwa wirusy,

racja dla każdego użytkownika) oraz

•	Kształtowanie ruchu w celu optymalizacji

robaki oraz spyware w czasie rzeczywi-

możliwość korzystania z dynamicznego

i zapewnienia wydajności, niskich opóźnień

stym; skanowanie poczty przychodzącej

systemu ocen

i/lub przepustowości dla konkretnych

i wychodzącej (SMTP, POP3, IMAP), a także
całego ruchu FTP i HTTP
•	Wykrywanie wtargnięć i stosowanie

• Filtrowanie sieci chroni zasoby sieciowe

użytkowników bądź aplikacji

przed znanymi szkodliwymi URL-ami,
blokując nieodpowiednie treści i złośliwe

alarmów na podstawie edytowalnej bazy,

skrypty, w tym aplety Java, cookies

w której znajduje się ponad 1400 zidentyfi-

i skrypty ActiveX

kowanych sygnatur
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FORTINET
opis produktu
zalety

Duże przedsiębiorstwa i systemy

porty SFP i 2 sloty pojedynczej

dostawców usług
•

FortiGate-5140 – chassis z 14 slotami,

•

zasilanie AC lub DC

najważniejsze cechy

•
informacje techniczne

•

FortiGate-5060 – chassis z 6 slotami,

•
•

•

FortiGate-3016B – 2 porty GigE, 16

FortiGate-110C/111C – 8 portów 10/100
i 2 porty GigE

•

FortiGate-80C/80CM – 6 portów 10/100
i 2 porty GigE

•

FortiWiFi-80CM/81CM – 6 portów

FortiGate-5020 – chassis z 2 slotami,

portów SFP i 1 slot rozszerzeń o

10/100, 1 port 10/100 DMZ, 2 porty

zasilanie AC

pojedynczej szerokości

GigE i 1 Wi-Fi a/b/g/n

FortiGate-5001B – moduł blade

•

FortiGate-1240B – 16 portów GigE, 24

FortiGate Threat Management

porty SFP, 1 slot rozszerzeń i 6 slotów

FortiGate-5001A-SW/- moduł blade DW

FSM
•

FortiGate-5005FA2 – moduł blade
•

FortiGate-5001SX/5001FA2 – moduły
•

GigE/SFP
FortiSwitch-5003B/5003A/5003 –

•

moduły blade Switch Fabric z portami
GigE/SFP

10/100 DMZ i 2 x 10/100 WAN
•

FortiWiFi-60C – 5 portów GigE, 1 x

GigE

a/b/g/n

FortiGate-800F – 4 porty 10x100, 4

•

FortiGate-50B/51B – 5 portów 10/100

porty SFP

•

FortiWiFi-50B – 5 portów 10/100 i 1

FortiGate-621B/621B-DC – 20/24 porty

Wi-Fi b/g

GigE i 1 slot rozszerzeń

•

FortiGate 40C – 5 portów 10/100/1000

FortiGate-310B/310B-DC – 10 portów

•

FortiWiFi 40C – 5 portów 10/100/1000 i

GigE i 1 slot rozszerzeń
•

FortiGate-60C – 5 portów GigE, 1 x

10/100 DMZ, 2 x 10/100 WAN i 1 Wi-Fi

2 złącza Wi-Fi a/b/g/n

FortiGate-311B – 10 portów GigE i 1 slot

•

FortiGate 20C – 4 porty 10/100/1000

rozszerzeń FSM

•

FortiWiFi 20C – 4 porty 10/100/1000 i 1

•

FortiGate-300C – 10 portów GigE

•

FortiGate-3950B – 2 porty GigE, 4 porty

•

FortiGate-224B – 26 portów 10/100

SFP, 2 porty SFP+ i 5 slotów rozszerzeń

•

FortiGate-200B/200B-PoE – 8 portów

FortiGate-3810A – 8 portów GigE, 2

•

FortiGate-800 – 4 porty 10x100, 4 porty

Urządzenia dla przedsiębiorstw

•

•

FortiGate-3140B/3040B – 2 porty GigE,
sloty rozszerzeń

blade Threat Management z portami
•

oraz domów / biur domowych

FortiGate-5050 – chassis z 5 slotami,

Threat Management z 8 portami SFP
•

FortiGate-3600A – 8 portów GigE, 2

10 portów SFP, 10/8 portów SFP+ i 4

Threat Management z portami GigE/SFP
•

przedsiębiorstw, oddziałów

zasilanie AC lub DC
zasilanie AC lub DC
•

szerokości dla 2 rozszerzeń
porty SFP i 1 slot na moduł rozszerzeń
•

Oferta dla małych i średnich

złącze Wi-Fi a/b/g/n

10/100 i 8 portów GigE
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OmniAccess™ Guest Manager
opis produktu
zalety
najważniejsze cechy
informacje techniczne

Alcatel-Lucent OmniAccess Guest Manager to

sieci. Po rejestracji Guest Manager może

różnych dostawców i urządzeniami zabezpie-

skalowalne i proste w obsłudze rozwiązanie

dostarczyć dane do logowania użytkowników

czającymi, aby chronić infrastrukturę

do zarządzania gośćmi, które udostępnia

SMS-em bądź e-mailem. Konta mogą

i spełniać wymogi zgodności. Dzięki Guest

dostęp do sieci bezprzewodowej gościom,

wygasać automatycznie po upływie określo-

Managerowi dział IT rozwiązuje istotny

pracownikom i ich urządzeniom przenośnym.

nej liczby dni lub godzin.

problem i może znacznie obniżyć koszty

Intuicyjny interfejs Guest Managera znacznie

działalności oraz poziom komplikacji infra-

upraszcza zarządzanie gośćmi dzięki

Skalowalność zaspokaja potrzeby dużych

nadzorowi procesów. Pozwala recepcjoni-

przedsiębiorstw i sieci rozproszonej w wielu

stom, pracownikom lub osobom spoza działu

lokacjach. Guest Manager zapewnia tysiącom

IT tworzyć tymczasowe konta z dostępem do

użytkowników naraz bezpieczny dostęp

Wi-Fi®. Goście i pracownicy z urządzeniami

oparty na roli. Guest Manager bezproblemo-

mobilnymi mogą sami rejestrować się do

wo integruje się z istniejącymi sieciami
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OmniAccess Guest Manager
opis produktu
zalety
najważniejsze cechy
informacje techniczne

Wysoki poziom bezpieczeństwa

Zgodność i audyt

Intuicyjny, prosty w obsłudze interfejs

•	Unikalne loginy i hasła dla każdego

• Śledzenie i raportowanie aktywności na

• Dzięki niemu recepcja i pracownicy spoza

użytkownika
•	Zintegrowana baza danych RADIUS dla

kontach gości oraz pracowników będących

działu IT mogą zarządzać kontami gości

„sponsorami” gości

i konfigurować captive portals

kont gości i urządzeń
•	Kontrola dostępu według roli

Branding

Skalowalność

•	Różne poziomy dostępu w zależności od

•	Unikalna technologia skórek pozwala

•	Skalowalność do tysięcy użytkowników

użytkownika
•	Szablon i integracja z SMS-em do dostar-

zapewnić użytkownikom oryginalną

przy minimalnych nakładach

stylistykę korporacji

czania kluczy do sieci bezprzewodowej
– skalowalny i bezpieczny dostęp dla
użytkowników
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OmniAccess Guest Manager
opis produktu
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Standardowe funkcje

wanej jako Guest Manager, ograniczanie

multimediów, grafiki, dokumentów i stron

• Zarządzanie gośćmi – tworzenie

uprawnień operatorów do wybranych

HTML na firmowym serwerze Guest

i modyfikowanie tymczasowych kont;

obszarów i zarządzać tylko wybranymi

Manager)

kasowanie lub ustawianie czasu ich

kontami gości i urządzeń

automatycznego wygaśnięcia
• Captive portal – wykorzystuje wiele stron
powitalnych do uwierzytelniania gości
i oferowania rejestracji

• Wtyczki ze skórkami – możliwość

• Modyfikacja interfejsów – interfejs

nakładania różnych skórek na interfejs

obsługi i powitanie gości mogą zostać

i strony powitalne; na jednym module

dopasowane do potrzeb firmy

Guest Manager można zainstalować wiele

• Obsługa wielu języków – wtyczki

skórek wykrywających użytkowników ze

• Samorejestracja – goście i pracownicy

językowe gwarantują, że wszystkie

smartfonami, dostosowując się do potrzeb

mogą wystąpić o dostęp przez interfejs

formularze i pola będą wyświetlane

różnych jednostek biznesowych i środowisk

internetowy

w odpowiednim języku, włącznie

wielu dzierżawców pomieszczeń biurowych

• Zarządzanie danymi – import i eksport
danych między użytkownikami i serwerami
RADIUS

Funkcje zaawansowane
• Integracja LDAP/Active Directory
– umożliwia upoważnionym pracownikom
przyznawanie gościom dostępu do Wi-Fi®
• Dane logowania przez SMS i e-mail
– uproszczona rejestracja dzięki wysyłaniu
danych logowania jako wiadomości SMS
lub e-mail
• Profile operatora – wielopoziome
uprawnienia umożliwiają osobie zdefinio-

z czcionkami azjatyckimi
• Menedżer zabezpieczeń – aplikacje,

• Hotspot manager – stworzony z myślą
o publicznych hotspotach z obsługą

które same się kontrolują i diagnozują,

płatności kartą kredytową; dzięki temu

proponują rozwiązania na wypadek błędów

użytkownicy mogą tworzyć własne konta

konfiguracyjnych

gości

• Diagnoza sieci – sieć sama diagnozuje
łączność i analizuje pokrewne problemy
• Raportowanie – domyślne raporty

• Reklamy – tworzenie stron powitalnych
i na captive potalu oraz dostarczanie
reklam

o obciążeniu i prognozach oraz konfigurowalne raporty według uznania klientów
• Obsługa przez sieć – sieciowa platforma
dystrybucji aktualizacji licencji i programów

Integracja systemów firm trzecich
• Bezproblemowa integracja ze sprzętem

• Menedżer treści – aktualizuje treści

i oprogramowaniem innych firm sprawia,

i zarządza nimi z zewnątrz (dotyczy

że Guest Manager może być dopasowany
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OmniAccess Guest Manager
opis produktu
zalety
najważniejsze cechy
informacje techniczne

Guest Manager dostępny jest jako wirtualna

Platforma sprzętowa Guest Manager

Guest Manager-2500

instancja VMware albo platforma sprzętowa.

• Guest Manager-100 – dla niewielkich firm,

•	Procesor: Quad Core Xeon 2,66 GHz X5650

Sprzęt został zoptymalizowany pod kątem

oddziałów, średnich/dużych

•	Pamięć: 48 GB

obsługi oprogramowania Guest Manager, co

przedsiębiorstw i infrastruktur publicznych

eliminuje problemy z kompatybilnością czy

• Dysk twardy: 2.5” SAS (10K RPM) 300 GB

obsługujących do 2500 użytkowników /

wydajnością.

podłączonych urządzeń

Wymagania wirtualnego urządzenia
VMware
•	Wirtualne urządzenie Guest Manager
zostało sprawdzone na następujących
platformach:
¬ VMware Player 2.5+
¬ VMware Server 2.0+

• Guest Manager-2500 – dla bardzo dużych
sieci, takich jak sieci hoteli, dostawcy usług
czy siedziby korporacji, obsługujących do
10 000 użytkowników / podłączonych
urządzeń

Hot Plug
• Dyski twarde, PERC 6/I SAS RAID
•	Pobór mocy (maksymalny): 717 W
• Maksymalna liczba jednoczesnych
użytkowników: 10 000
•	Interfejs sieciowy: 2 x Gigabit Ethernet

Specyfikacja techniczna urządzeń
Guest Manager-100

¬ VMware ESX Server 4i, version 4.0.0+

•	Procesor: Quad Core Xeon 2,66 GHz X3450

¬ VMware Fusion 2.0+

•	Pamięć: 48 GB
• Dysk twardy: 3.5” SATA (7.2K RPM) 250
GB PERC H200 RAID-1
• Maksymalna liczba jednoczesnych
użytkowników: 2500
•	Pobór mocy: 717 W
•	Interfejs sieciowy: 2 x Gigabit Ethernet
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Autoryzacja: Sprawdza na podstawie

PolicyAssistant oferuje wbudowaną standar-

Authorization and Accounting (AAA) to

bazy danych lub pliku, do czego

dową konfigurację IEEE 802.1x/EAP dla

nagradzany, wiodący system AAA, z którego

użytkownik powinien mieć dostęp,

przedsiębiorstw. Usługi określają i dostarczają

korzysta ponad 1000 dostawców usług

a w razie konieczności ogranicza dostęp

partnerzy; wymagania sprzętowe są niskie.

i klientów biznesowych, obsługujący setki

do sieci

Serwer Alcatel-Lucent 8950 Authentication,

•

Zarządzanie kontami: Zapis długości

Rozbudowane narzędzia zarządzania

świecie. Alcatel-Lucent 8950 AAA to kluczowy

połączenia z siecią, aktywności użytkow-

i rozwiązywania problemów dają wgląd

element rozwiązań dla przedsiębiorstw

nika, liczba wysłanych/otrzymanych

w działalność RADIUS.

Alcatela-Lucenta. Obsługuje sieci WLAN,

bajtów, używane usługi itp.

milionów portów i użytkowników na całym

•

Wi-Fi® i VoIP.
Alcatel-Lucent 8950 AAA korzysta z tego
AAA to element warunkujący uzyskanie

samego oprogramowania, co w wersji

dostępu do większości sieci danych – prywat-

operatorskiej, a dzięki systemowi licencji

nych i publicznych.

dostosowuje dostępne funkcje do możliwości

•

Uwierzytelnianie: Potwierdza tożsa-

finansowych firmy. Model „skalowanie wraz

mość użytkownika; Weryfikacja przez

z rozwojem” to elastyczny system licencji

hasło, token, certyfikat X.509, kartę SIM

oferujący możliwość obsługi do 100 000
użytkowników/urządzeń.
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8950 AAA Server
opis produktu
zalety

• Do 50% niższe koszty utrzymania serwerów w porównaniu z rozwiązaniami
konkurencji

najważniejsze cechy

•	Korzystny stosunek ceny do jakości

informacje techniczne

•	Przy odpowiednim sprzęcie istnieje
możliwość skalowania do obsługi ogromnej
liczby użytkowników
•	Obsługa różnych rozwiązań technologicz-

•	Poprawa bezpieczeństwa firmy i zgodności
z przepisami
•	Przy niewielkiej inwestycji w sprzęt,
zapewnia wysoką wydajność
¬ Możliwość wyboru systemu operacyjnego — Microsoft® Windows®, Linux®

•	Prosta instalacja dzięki wstępnie zainstalowanym typowym politykom i narzędziom
EAP, których używa większość małych
i średnich przedsiębiorstw
• Dodatkowe kanały generowania przychodu
dla partnerów

¬ Obsługa VMware z konfiguracją
zatwierdzoną przez zespół ds. produktu

nych
•	Zarządzanie użytkownikami z jednego
interfejsu znacznie obniża koszty utrzymania
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•	Serwer 8950 AAA obsługuje

• 8950 AAA implementuje słownik XML

•	PolicyAssistant to graficzny kreator do

uwierzytelnianie 802.1x następującymi

będący nadzbiorem standardu RFC

definiowania polityk dla reguł firmy; jeśli

protokołami EAP:

i Vendor Specific Attributes (VSA), dzięki

aplikacja wymaga złożonych polityk, zakup

czemu może dostosować się do sprzętu

funkcjonalności Policy Flow Unlock do

różnych firm działającego w sieci

tworzenia przepływu polityk, pozwala

przedsiębiorstwa

spełnić wymagania konkretnego klienta

¬ EAP-TLS
¬ EAP-TTLS
¬ EAP-PEAP
¬	EAP-MD5
¬	EAP-GTC

• 8950 AAA oferuje opcjonalny wbudowany

• Mechanizm logowania jest elastyczny

język programowania do tworzenia

i można go dostosować do własnych

własnych aplikacji polityk AAA; język

wymagań

PolicyFlow™ pozwala dostosować 8950
AAA do najbardziej skomplikowanych
polityk firmy; architektura PolicyFlow
oparta jest na Javie™, dzięki czemu jest
rozbudowana i elastyczna
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Kompatybilne platformy
•	Windows
•	Na życzenie Solaris i Linux

Różne konfiguracje dla różnych
środowisk, w tym:
•	Serwer AAA

•	Oprócz SMT, 8950 AAA posiada wiersz
poleceń (CLI), z którego można korzystać
z 8950 AAA

•	Integracja z InfoExpress CyberGatekeeper,
VMware z zatwierdzoną konfiguracją
• Dodatkowe funkcjonalności:
¬ TACACS+
¬ Nadmiarowy serwer
¬ Policy Flow Unlock

OmniSwitch i VPN Firewall Brick
• AAA z wbudowanym serwerem Lightweight
Directory Access Protocol (LDAP): AlcatelLucent 8661 DS, Microsoft AD
•	Elastyczne konfiguracje umożliwiają
integrację z każdym środowiskiem
sieciowym z pełną nadmiarowością
i dostępnością
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Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat rozwiązań, produktów
i usług Alcatel-Lucent Enterprise:

Partnerzy biznesowi firmy Alcatel-Lucent Enterprise mogą odwiedzić
stronę Alcatel-Lucent Enterprise Business Portal:
https://businessportal.alcatel-lucent.com

•

Skontaktuj się ze swoim przedstawicielem Alcatela-Lucenta

•

Odwiedź ogólnodostępną stronę internetową pod adresem:
http://enterprise.alcatel-lucent.com i jej polską edycję
http://enterprise.alcatel-lucent.com/pl
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