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CISCO Meraki - cloudový manažment 
 
Centrálna cloudovo manažovaná sieťová architektúra 
 

Cisco Meraki zariadenia sú cloudovou technológiou, ktorá umožňuje správu sieťových a 

aplikačných služieb prostredníctvom užívateľsky priateľského grafického rozhrania. Meraki dnes 

tvorí kompletnú skupinu sieťových produktov od bezdrôtových sietí (Wireless lan), cez 

bezpečnostné zariadenia (Security appliances) , prepínače (Switches) až po Mobility manažment 

(Mobility Management).  

 

Ktorýkoľvek produkt z Cisco Meraki rodiny iba rozbalíte a pripojíte do svojej základnej firemnej 

infraštruktúry. Zariadenie sa automaticky spojí cez protokol SSL, zaregistruje sa vo vašej sieti a 

stiahne potrebnú konfiguráciu. Meraki hardwer je riadený z cloudu, čo umožňuje jednoduchú 

kontrolu nad všetkými zariadeniami. Keďže sieťové zariadenia komunikujú s dátovým centrom 

cez bezpečný protokol, oddeľujú tak dáta potrebné na komunikáciu od tých užívateľských. 

Namiesto konfigurácie cez príkazový riadok, sa môžu všetky Cisco Meraki produkty nastavovať 

cez mobilnú aplikáciu alebo webové rozhranie. Napriek jednoduchej obsluhe je technológia 

dostatočne robustná na to, aby spĺňala požiadavky firiem rôznych veľkostí s prakticky 

neobmedzeným počtom zariadení. 
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Technická špecifikácia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Meraki cloudový manažment 
 

Meraki cloudová architektúra využíva globálne distribuovanú verejnú cloudovú architektúru, ktorá 

poskytuje spoľahlivosť, bezpečnosť a redundanciu. Pre potreby európskych zákazníkov, Meraki vytvorilo 

EU cloud, oddelenú časť Meraki cloud architektúry navrhnutý tak aby vyhovoval potrebám európskych 

zákazníkov a predpisom. Hostované v data centrách, ktoré sú umiestené v EHP (Európsky hospodársky 

priestor). Meraki EU Cloud poskytuje spoľahlivosť a obchodnú redundanciu a zároveň zabezpečuje, že 

žiadne osobné údaje neopustia EHP (Európsky hospodársky priestor).  
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Meraki EU Cloud data centrá sú certifikované jednou alebo viacerými normami: 

 

 ISO 9001:2008,  

 ISO 27001:2008,  

 PCI DSS 

 

Meraki a Meraki EU Cloud sú v súlade s nasledovnými platnými legislatívnymi rámcami krajín EU 

a platnými národnými právnymi normami:  

 

 Smernica Európského parlamentu a rady 95/46/EC 

 Stanoviská Pracovnej skupiny zriadenej podľa článku 29 smernice 95/46/ES 

 

Okrem toho, Meraki EU Cloud out-of-band architektúra zabezpečuje, že cez EU Cloud prechádzajú len 

informácie pre riadenie a nie dátová prevádzka používateľov. 

 

 
 

Manažment: 

 Centrálny cloudovový manažment je umiestnený v datacentrách výrobcu, preto nie je potrebná žiadna 

inštalácia dodatočné softvéru alebo hardvéru 

 Obsluha Meraki cloudového manažmentu je vykonávaná len zabezpečené SSL webové rozhranie 

(HTTPS) 

 Komunikácia medzi prístupovým bodom a Meraki cloudovým manažmentom je vykonávaná cez 

zabezpečené SSL pripojenie AES256 podľa zhody HIPAA bezdrôtových LAN 

  Podpora role-based administrácie podľa pridelených právomoci pre jednotlivé užívateľské kontá 

 Priebežná aktualizácia funkcií dodávaná z cloudu 

 

 

SLA: 

 Meraki cloudový manažment poskytuje dostupnosť 99,99% 

 

Redundancia: 

 Päť geograficky rozptýlených dátových centier 

 Údaje každého zákazníka (sieťová konfigurácia a metriky týkajúce sa používania) sú replikované v rámci 

troch nezávislých dátových centier 

 Real-time replikácie dát medzi dátovými centrami (počas 60 sekúnd) 

 Nočné archívne zálohy 
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V prípade nedostupnosti Meraki cloudového manažmentu: 

 Užívatelia môžu pristupovať na lokálnu sieť (tlačiarne, zdieľanie súborov atď.) 

 Ak je dostupná WAN konektivita, užívatelia môžu pristupovať do Internetu 

 Autentifikovaný užívatelia ostávajú pripojení 

 Skupinové sieťové politiky a pravidlá (politiky firewallu, QoS atď.) sú naďalej platné a aplikované 

 Pravidlá pre limity na šírku pásma sú naďalej platné a aplikované 

 Užívatelia sa môžu autentifikovať cez 802.1X/RADIUS a môžu roamovať medzi prístupovými bodmi 

 WiFI Mesh infraštrukúra pracuje bez prerušenia 

 Rádio frekvenčné vlastnosti WiFi siete ostávajú bez prerušenia (platí aj pre DFS) 

 

Vlastnosti: 

 Podpora IPv4 a IPv6 

 Podpora pre WMM / 802.11e 

 Plno textové vyhľadávanie zariadení napr. podľa sériového čísla alebo iného identifikátora 

 

 

Lokalizačné služby: 

 Lokalizačné služby sú zabudované priamo v Meraki cloudovom manažmente 

 Nie je potrebný žiadny nový hardvér alebo softvér 

 Zabudované mapy Google so zobrazovaním polohy prístupových bodov a užívateľov 

 Integrácia nákresov podlaží lokalít s podporou formátov JPEG, GIF, PDF, PNG 

 Podpora nahratia vlastného pôdorysu v rôznych grafických formátoch 

 Podpora vizualizácie pohybu a hustoty pripojených zariadení podľa lokalít a času na importovaných 

obrázkov napr. pôdoryse podlažia 

 Dostupné API pre prepojenie a integráciu s trasovacím softvérom tretích strán 

 

 

Rádio frekvenčná optimalizácia: 

Interferenčné metriky, vrátane údajov zo spektrálneho analyzátora sú zabudované do každého Meraki 

Wi-Fi prístupového bodu a sú odoslané do Meraki cloudového kontroléra. Vďaka údajom v reálnom čase 

a tiež historickým, cloudový kontrolér neustále kontroluje zdravie celej siete, dynamicky vylaďuje výber 

bezdrôtových kanálov, vysielací výkon a nastavenie pre klienta pre automatickú adaptáciu meniacim sa 

podmienkam rušenia. 

 

 Manuálne / automatické nastavenie vyžarovaného výkonu. Automatické koordinuje cloudový kontrolér 

 Manuálne / automatické prideľovanie neprekrývajúcich sa kanálov. Automatické koordinuje cloudový 

kontrolér 

 Cloudový kontrolér umožňuje prepnutie rádia prístupového bodu pre meranie signálu 

 Automatické vykrytie oblastí rádiových dier 
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Bezpečnosť a manažment: 

 Podpora IEEE802.11i (WPA2) spolu s AES256 802.1x (WPA2-Enterprise) a RADIUS 

 Prevádzka medzi WiFi Mesh prístupovými bodmi je krytopvaná na úrovni AES256 

 Podpora autentifikačných protokolov: EAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS 

 Podpora integrácie s externým Windows AD a LDAP serverom pre identity užívateľov  

 Podpora MAC autentifikácie aj pre zariadenia bez 802.1x softvéru 

 Unikátna užívateľská identifikácia poskytuje pridelenie rôznych úrovní prístupu a bezpečnostných politík 

pre rôzne skupiny používateľov 

 Integrovaný webový prístupový portál pre autentifikáciu hostí overovaných s podporou HTTP a HTTPS, 

ktorý môže byť umiestnený aj na externom serveri 

 Podpora filtrovanie nevhodného obsahu podľa web stránok, kategórií web stránok (napr. hry, zbrane, 

pornografický obsah) 

 Podpora blokovania aplikácií nad siedmou vrstvou (napr. sociálne siete, torrenty a P2P siete, Youtube, 

zdieľanie súborov atď.) 

 Podpora blokovanie nad siedmou vrstvou podľa IP adries, rozsahu IP adries, portov a rozsahu portov 

 Podpora whitelist a blacklist pre jednotlivých používateľov pre každé SSID 

 Limitovanie šírky pásma na úrovni SSID aj na úrovni používateľa s podporou definovania doménových 

mien, cieľových IP adries, portov, aplikácií a skupiny aplikácií 

 Podpora aplikačného firewallu s podporou definovania doménových mien, cieľových IP adries, portov, 

aplikácií a skupiny aplikácií 

 Podpora pre WiFi IPS v spolupráci s prístupovými bodmi 

 Funckia Air Marshal podporuje detekciu a remediáciu proti rogue WiFi prístupovým bodom a tiež tzv. 

honeypot rogue WiFi prístupovým bodom 

 Podpora proti DoS (Denial of Service) útokom ako je napr. záplava paketmi  

 Systém podporuje manažment koncových zariadení tzv. MDM (Mobile Device Management) ktorý 

umožňuje centrálne kontrolovať a spravovať koncové zariadenia ako sú napr. tablety, smartfóny, 

notebooky aťď. s rôznzmi operačnými systémami ako napr. Windows, Linux, Android, iOS a OS X. 

 

 

Mobilita: 

 Podpora L2 a L3 roamingu v spolupráci s WiFi prístupovými bodmi 

 Podpora tzv. Band Steering (pripájanie zariadení podporujúcich 5GHz aj 2.4GHz pásmo do 5GHz pásma) 

v spolupráci s WiFi prístupovými bodmi 
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Štatistiky a monitoring: 

 Automatické ukladanie logov a udalostí 

 Zabudované nástroje pre efektívne riešenie problémov v sieti napr.: 

o  Spektrálny analyzátor s vizualizáciou 

o  Odchytávanie paketov medzi WiFi prístupovým bodom a koncovým zariadením ktorý s možnosťou exportu 

do formátu PCAP 

o  Diaľkové testovanie ethernetovej kabeláže medzi switchom a koncovým pripojeným zariadením 

o  Diaľková analytika pripojených klientov nástrojmi ako ping, meranie priepustnosti atď. 

 

 Možnosť uchovávania udalostí s funkciami: 

o Vyhľadávanie 

o Export udalostí cez Syslog, SNMP alebo XML 

o Vytváranie reportov 

o Uchovávanie štatistík podľa jednotlivých aplikácií 

 

 Podpora pridávania nových aplikačných signatúr bez nutnosti softvérovej aktualizácie 

 Podpora heuristickej identifikácie dynamických aplikácií 

 Automatická notifikácia o dôležitých zmenách, výpadkoch alebo detekovaného rogue WiFi prístupového 

bodu pomocu e-mailu, Syslog alebo SNMPv3 

 Podpora trasovania všetkých konfiguračných zmien 

 Podpora historického reportu ktorý može byť zaslaný napr. e-mailom jednorázovo alebo periodicky 

o  Historický report obsahuje: 

 celkový počet prenesených dát 

 TOP 10 SSID podľa prenesených dát a počtu pripojených klientov 

 TOP 10 wifi prístupových bodov podľa prenesených dát a počtu pripojených klientov 

 TOP 10 používateľov podľa prenesených dát 

 TOP 10 aplikácií podľa prenesených dátil 

 TOP 10 operačných systémov podľa prenesených dát a počtu pripojených klientov 

 

 Štatistiky podľa jednotlivých aplikácií obsahujú globálny náhľad pre: 

o  každé SSID 

o  lokálny náhľad podľa každej aplikácie 

o Štatistiky podľa aplikácií aj podľa konkrétneho používateľa obsahujú: 

o názov aplikácie 

o kategóriu aplikácie 

o prenosový protokol 

o číslo portu 

o počet prenesených dát (rozdelený na upstream a downstream) 

o zoznam klientov používajúcich danú aplikáciu 

o cieľové domény 

o IP adresy 

o operačný system 

 

 Štatistiky sú dostupné po dobu min. 1 mesiaca s možnosťou exportu vo formáte CSV alebo XML 


