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GERENCIAMENTO DE CISCO ISR
(OUT-OF-BAND)
RESUMO
O gerenciamento fora de banda há muito tempo é usado para acessar um local ou dispositivo remoto, como
uma maneira de monitorar, restaurar o serviço ou determinar um problema que afeta o serviço. No passado,
o método mais popular de acesso fora de banda era o PSTN (Public Switched Telephone Network), via linhas
analógicas POTS (Plain Old Telephone Service) ou linhas ISDN (Integrated Switched Digital Network). Modems dialup ou equipamentos ISDN conectados a dispositivos remotos aceitariam chamadas de um administrador no local
principal. Essas linhas ainda são de uso comum hoje.

DESAFIO
Os métodos de conexão herdados para gerenciamento fora de banda estão sujeitos a baixas velocidades de
conexão e altas taxas recorrentes mensais. Além disso, os modems antigos são vulneráveis e não confiáveis,
tornando toda a solução de acesso remoto confiável. Como resultado, os gerentes de rede precisam de uma
opção melhor para o gerenciamento fora da banda da infraestrutura.

SOLUÇÃO
A opção mais confiável para o monitoramento remoto do site é ter um técnico de rede certificado no local o tempo
todo, embora na maioria dos casos os custos sejam muito altos para justificar. Geralmente, esses engenheiros são
contratados por empresas dedicadas que oferecem serviços de suporte técnico que delegam seus engenheiros
técnicos sob demanda no local da infraestrutura do cliente, caso o roteador principal seja inacessível por meio de
sua conexão à Internet com fio. Na maioria dos casos, é necessária uma simples reinicialização ou alteração de
configuração. No entanto, os custos de contratar um engenheiro profissional certificado para viajar para um site
remoto, depurar e resolver um problema são significativamente maiores do que atualizar a infraestrutura PSTN
existente para uma solução de acesso remoto confiável e segura para gerenciamento fora de banda.
Velocidades de vários megabits, tempos de resposta aprimorados, ampla cobertura e planos LTE com preços
flexíveis tornam o 4G LTE uma ótima opção para atualização - não apenas para gerenciamento fora de banda,
mas também para backup da WAN.
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BENEFÍCIOS
• Implantação rápida - vários RUT955s podem ser rapidamente pré-configurados para gerenciamento fora de banda
usando o Teltonika RMS.
• Custos de manutenção de rede reduzidos - mesmo uma visita ao local por um engenheiro de suporte técnico
certificado pode ser mais cara do que instalar um único RUT955 para gerenciamento fora de banda.
• Velocidade de suporte - um engenheiro profissional pode acessar a interface do console de um ISR remotamente
imediatamente e resolver qualquer problema que surgir, evitando diferenças de fuso horário e tempo de deslocamento
para o local.

POR QUE TELTONIKA?
O Teltonika RUT955 é uma ótima opção para gerenciamento fora de banda, pois possui conectividade LTE confiável
com funcionalidade de failover de SIM duplo. Isso significa que sua infraestrutura está sempre acessível, mesmo
que um provedor de celular falhe. O RUT955 também é compatível com o RMS (Teltonika Remote Management
System), que permite monitorar e gerenciar facilmente todos os roteadores Teltonika remotamente. Além disso,
você pode acessar à interface do console do roteador ISR conectado diretamente do Teltonika RMS para configurar,
depurar e resolver qualquer problema.
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