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Cisco Business 250 Series je další generace cenově dostupných smart switchů kombinující 
výkon a spolehlivost společně s kompletní sadou funkcí, které jsou zapotřebí pro vybudování 
stabilní a spolehlivé sítě. Switche poskytují flexibilní možnosti správy systému, komplexní 
bezpečnostní funkce a Layer 3 funkce statického směrování. Pokud potřebujete spolehlivé 
řešení ke sdílení materiálů, připojování počítačů, telefonů a bezdrátových access pointů, 
Cisco Business 250 vám poskytne ideální a cenově dostupné řešení.

Business applications

Ať už potřebujete základní vysokorychlostní připojení pro 

vaše počítače a servery nebo komplexní řešení pro voice, 

data a bezdrátovou technologii, Cisco Business 250 může 

splnit vaše potřeby. Mezi možné scénáře nasazení patří:

• Vysokorychlostní připojení k počítači:  

Cisco Business 250 může rychle a bezpečně propojit 

zaměstnance, kteří pracují v kancelářích jak mezi sebou, 

tak i mezi jednotlivými servery, tiskárnami a ostatními 

zařízeními. Vysoká rychlost a spolehlivost připojení 

pomáhá zrychlit přenos a zpracování dat, zlepšit up-time 

sítě a tím pádem zachovat produktivitu. 

• Flexibilní bezdrátová konektivita:  

Cisco Business 250 funguje s Cisco bezdrátovým 

řešením, ale i s bezdrátovým řešením třetích stran, tak 

aby bylo možné zvětšit dosah vaší sítě. S bezpečnostními 

funkcemi a funkcemi typu Power over Ethernet plus 

(PoE+), Virtual Local Area Network (VLAN) a QoS, jsou 

tyto switche perfektní základ pro přidání Enterprise 

bezdrátového řešení do sítě. Schopnost dosáhnout 

až 30W napájení na každém portu skrze Ethernetový 

kabel vám dává možnost jednoduchého nasazení 

buďto Cisco Business Wireless access pointů, případně 

Eterprise access pointů k maximalizování vaší pracovní 

produktivity. 

• Sjednocená komunikace:  

Cisco Business 250 poskytuje funkce QoS, které vám 

umožní prioritizovat delay-sensitive provoz ve vaší sítí 

a umožní vám konvergovat (sjednotit) všechna vaše 

komunikační zařízení jako je IP telefonie a videohovory 

do jedné Ethernetové sítě. Cisco nabízí kompletní 

portfolio IP telefonie a ostatních komunikačních 

produktů, které jsou přizpůsobené pro Small Business 

a Cisco 250 switche byly důkladně testovány, aby 

pomohly zajistit jednoduchou integraci a plnou 

kompatibilitu jak s Cisco produkty, tak s produkty jiných 

vendorů.
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• Jednoduchá konfigurace a správa: Cisco Business 250 

jsou navržené k jednoduchému nasazení a použití v malé 

podnikové síti. 

• Spolehlivost a výkon: Cisco Business 250 byly testovány 

k dodání vysokého výkonu a spolehlivosti, která se od 

Cisco switchů očekává a tím předejít možným výdajům 

navíc při pádu sítě. Switche zrychlují časy přenosu 

souborů, zlepšují pomalé sítě, udržují vaše důležité 

aplikace k dispozici. Se sítí postavenou na Cisco Business 

250 můžete řešit všechny své komunikační potřeby 

a potřeby připojení a snížit celkové náklady na vlastnictví 

vaší technologické infrastruktury. Cisco Business 250 

také podporují 10 gigabitové uplinky na vybraných 

modelech, což vám umožní vybudovat high-performance 

síť, která bude připravena i pro budoucí použití při 

přechodu na vyšší rychlosti. 

• Layer 3 statický routing: Díky této možnosti můžete síť 

segmentovat do oddělených Workgroups a komunikovat 

napříč VLANy bez snížení aplikačního výkonu. Jako 

výsledek můžete managovat interní routing pomocí 

vašich switchů a dedikovat váš router  pro externí provoz 

a bezpečnost, díky čemuž zefektivníte vaši síť. 

• Power over Ethernet (PoE): Cisco Business 250 jsou 

dostupné s PoE+ na gigabitových modelech. Tato 

schopnost vám umožní nasazení IP telefonie, bezdrátové 

technologie a dalších řešení pomocí jednoho síťového 

kabelu (mizí povinnost mít další kabel pro napájení 

daných zařízení). PoE+ poskytuje 30W na každý port, což 

je ideální pro nasazení 802.11ac bezdrátových access 

pointů, IP kamer a zařízení pro videohovory. 

• Síťové zabezpečení: Přepínače řady Cisco Business 

250 poskytují funkce zabezpečení a správy sítě, které 

potřebujete k udržení vysoké úrovně zabezpečení 

svého podnikání, zabránění pohybu v sítí neoprávněným 

uživatelům a ochránili svá obchodní data.  

Přepínače zahrnují integrované zabezpečení sítě ke 

snížení rizika prolomení bezpečnosti, zabezpečení 

přístupu do vaší sítě pomocí IEEE 802.1X, prevence 

útoků Denial-of-Service (DoS) pro zvýšení uptimu sítě 

během útoku a Access Control Listy (ACL) chránící citlivé 

části sítě před neoprávněnými přístupy uživatelů a před 

síťovými útoky. 

• Flexibilní a kompaktní design: Elegantní a kompaktní 

design poskytuje další flexibilitu v nasazení switchů, 

včetně instalace do venkovních kabelových skříní, 

maloobchodních prodejen, kanceláří s otevřeným 

prostorem a učeben, aniž by došlo k narušení prostředí. 

• Energeticky účinné řešení: Přepínače řady Cisco 

Business 250 jsou navrženy tak, aby byly energeticky 

účinné a ekologické, aniž by došlo ke snížení výkonu. 

Pomáhají šetřit energii pomocí optimalizace využité 

energie, která pomáhá chránit životní prostředí a snižuje 

vaše náklady na energii. Mezi funkce úspory energie 

patří: 

• Podpora standardu Energy Efficient Ethernet 

(IEEE 802.3az), který snižuje spotřebu energie 

monitorováním množství provozu na aktivní lince 

a uvedením linky do 

• „Sleep state“ v klidných obdobích

• Automatické vypnutí napájení na portech, pokud 

je linka down

• Design bez ventilátorů u většiny modelů, který snižuje 

spotřebu energie, zvyšuje spolehlivost a poskytuje 

tišší provoz 

• Klid a ochrana investic: Přepínače řady Cisco Business 

250 nabízejí spolehlivý výkon, ochranu investic a klid, 

který od přepínače Cisco očekáváte. Doplňkový 

jednoroční přístup k naší podpoře pro malé firmy pro 

trvalou podporu. Omezená doživotní záruka s návratem 

k tovární výměně zajistí bezproblémový chod vaší firmy.

Funkce a benefity

Cisco Business 250 poskytují všechny funkce,  

které potřebujete k vytvoření základní podnikové sítě 

za dostupnou cenu. Tyto funkce obsahují:


