
Software  
Defined Network –  
med Cisco og Meraki 
Sammen med Cisco og Meraki er vi eksperter i cloudbaserede netværksløsninger. 
Med mere end 18 års samarbejde med Cisco og markedets bedste, CCIE-certificerede 
netværkskonsulenter og arkitekter er vi Danmarks førende udbyder inden for full-service 
netværksløsninger.

Atea er netværks Gold Partner hos Cisco
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DNA Center
 

DNA Center er netværksstyring og kommandocenter for Cisco 
DNA. Forsyn og konfigurér alle dine netværksenheder på få minut-
ter. DNA centret giver avancerede analyser til proaktivt at overvåge, 
fejlfinde og optimere dit netværk. Det er også muligt at integrere 
med tredjepartssystemer til forbedrede driftsprocesser.  
Udvalgte fordele:
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The Fabric
A Collection of network  
devices under the administrative 
control of DNA Center Switch Router WLC AP

Opdag og reager promte på 
trusler, før hackerne stjæler 
data og skaber lockdown med 
DNA Access 

Undgå nedetid og unødig 
brug af ressourcer på trouble-
shooting med indsigtsanal-
yser og konkrete løsnings-
forslag med DNA Assurance 

Automatisér og skalér med 
DNA Automation

APIC-EM CONTROLLER

SD-WAN – Kan jeres  
WAN følge med?

Flere brugere, flere apps,  
mange devices – det kræver et  

agilt og skalerbart netværk    
Fordele ved Cisco SD-WAN:

Bedre brugeroplevelse  
Implementér applikationer på få  

minutter på alle platforme. Giv brugerne 
en ensartet oplevelse og den  

forventede ydeevne.

Større fleksibilitet  
Få hurtigere, lettere implementering  

og drift i forbindelse  
med din WAN

Avanceret beskyttelse mod trusler 
Giv brugerne mulighed for at oprette 

sikker forbindelse til programmer.  
Sikkerhed i flere lag krypterer alle data 

og beskytter dem fra WAN-edge  
til skyen.
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SD-Access
 
SDA er din unikke mulighed for at opnå end-to-end segmen-
tering på tværs af LAN og WLAN. Med SDA kan du skabe 
en ensartet brugeroplevelse for alle dine netværksbrugere 
– uden at gå på kompromis med sikkerheden. Dette sikres 
blandt andet ved at etablere et DNA Center, som er et centralt 
administrationsværktøj for hele netværksinfrastruktur - fra 
routers, switches, wireless controllers og wireless AP’s - alt 
dette i samarbejde med Cisco ISE.

Hos Atea hjælper vi dig med at skabe: 

• Ensartet styring af LAN- og Wlan-netværk  
• Automatiseret netværkssegmentering 

• Konceptuelle indsigter til hurtig  problemløsning og  
 kapacitetsplanlægning 
• Åbne programérbare grænseflader til  
 integration med tredjepartsløsninger  
• End-to-end segmentering for at holde bruger-, device-  
 og applikationstrafik adskilt uden omlægning af netværket 
• Robuste og industrielle IoT-endepunkter 
• Automatiserede brugeradgangs-politikker til enhver  
 applikation på tværs af netværket
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