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Enterprise SONiC Distribution 
by Dell Technologies
Dell Technologies gör programvara med öppen källkod helt vanlig

IT-organisationer över hela världen strävar efter att 
leverera överlägset affärsvärde genom att hjälpa 
sina organisationer att öka produktiviteten, leverera 
tjänster snabbare och förbli flexibla genom att införliva 
de senaste teknikinnovationerna som automatisering, 
behållare och moln. Dessutom flyttar användningen 
av moderna program och arbetsbelastningar som 
virtualisering, moln, IoT och AI gränserna för befintliga 
datacenter när allt mer trafik flyttar från nätverkets 
kant till kärnan och in till molnet. Dessa organisationer 
behöver en modern nätverksinfrastruktur som kan 
stödja dessa krav.

Programvara för Open Networking in the Cloud 
(SONiC) ger innovation med öppen källkod när den är 
som bäst, och i takt med att den utvecklas expanderar 
den bortom det offentliga molnet, till storskaliga 
företag, privata moln och tjänsteleverantörer, 
vilket gör det möjligt för dem att modernisera sina 
nätverk, hantera nya IT-scenarier och övervinna 
affärsutmaningar.

Enterprise SONiC Distribution by Dell Technologies 
hjälper IT-organisationer att driva sin verksamhet med 
den innovation, automatisering och tillförlitlighet som 
kommer från ett kommersiellt erbjudande av SONiC 
med produktionsklara funktionsförbättringar, härdning 
och global support som är inriktad på krävande leaf- 
och spine-strukturer för datacenter.

• Innovation med öppen källkod – Enterprise 
SONiC Distribution by Dell Technologies bygger 
på SONiC och Dell Technologies långa erfarenhet 
av samarbete med grupper och användare av 
SONiC med öppen källkod och Dells bidrag 
med nya funktioneri alla protokollstack- och 
hanteringsprogram.

• Edge, Enterprise och Cloud ready – Enterprise 
SONiC Distribution by Dell Technologies är testad 
och validerad i företagsklass för maskinvara 
och programvara, fälttestad i storskaliga miljöer, 
har en centraliserad hanteringsplattformoch 
är integrerad med ett växande ekosystem av 
partnerautomatiserings-/orkestreringsprogram.

• Körs på Dell PowerSwitch-plattformar – 
erbjuder det bredaste valet av Open Networking-
switchplattformar från en betrodd ledare med stöd av 
vår leverantörskedjas branschledande support- och 
tjänstealternativ i världsklass som passar in med de 
unika behoven i din datacentermiljö.

Viktiga funktioner och funktioner
• Baserat på SONiC med öppen källkod: 

Enterprise SONiC Distribution by Dell Technologies 
bygger på SONiC, ett operativsystem med öppen 
källkod som är byggt på Debian Linux runt en 
containerbaserad arkitektur. SONiC är i produktion 
idag på flera företag i webbskala för driftsättning 
av datacenterstrukturer och har en växande 
utvecklarcommunity och leverantörsekosystem.

• Funktioner för edge-, företags- och 
molndatacenter: Enterprise SONiC Distribution 
by Dell Technologies integrerar en mängd 
företagsklara funktioner, bland annat utvalda Layer 
2- och Layer 3-protokoll, tjänstekvalitet och viktiga 
hanteringsprotokoll, tillsammans med stöd för 
funktioner för kantanvändningsfall som portsäkerhet 
(802.1x), POE, POE+ och UPOE.
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• Centraliserad hantering: Enterprise SONiC Distribution 
by Dell Technologies hanteringsram är utformad för att 
förbättra flexibilitet och synlighet genom att anta öppna 
standarder och branschstandarder som OpenConfig, DevOps 
programmeringsvänliga Northbound-gränssnitt gNMI och REST 
och strömningstelemetri för att möjliggöra avancerad analys. För 
att göra driften enklare ingår i hanteringsramen ett centraliserat, 
intuitivt och holistisk kommandoradsgränssnitt (CLI) som hjälper 
dig att integrera med befintliga metoder. Nu med version 4.0 och 
senare kan kunder hantera sina Enterprise SONiC-infrastrukturer 
från Dell på flera platser och ut till kanten med ett enhetligt 
nätverksoperativsystem (NOS).

• Integrering med Dell PowerSwitch-plattformar: Enterprise SONiC 
Distribution by Dell Technologies har godkänts fullt ut på utvalda 
plattformar i Dell PowerSwitch Z-serien och S-serien för fullständig 
maskinvarusupport, inklusive lysdioder, ström, fysiska skikt, miljö, 
dokumentation osv.

• Test och validering: Enterprise SONiC Distribution by Dell Technologies 
är systemtestad och validerad för alla PowerSwitch-maskinvaruplattformar 
och alla programvarufunktioner, inklusive Layer 2- och Layer 3-funktioner, 
överbelastningskontroll, strömförbrukning, och hanterar kapacitet, 
konvergenstider, skalbarhet osv. Enterprise SONiC Distribution by 
Dell Technologies testas även i flera hyperskalemiljöer.

• Dell Technologies globala support och tjänster: Enterprise 
SONiC Distribution by Dell Technologies stöds av en 
leverantörskedja i världsklass och branschledande support 
och tjänster som spänner över 165 länder och mer än 60 000 
partnerproffs för att underlätta övergången till öppen källkod.

• Enterprise SONiC Distribution by Dell Technologies 4.0 stöds på 
följande PowerSwitch-switchar:
- PowerSwitch Z Series: Z9432F-ON, Z9332F-ON, Z9264F-ON
- PowerSwitch S Series: S5296F-ON, S5232F-ON, S5248F-ON, 

S5224F-ON, S5212F-ON:
- PowerSwitch N Series: N3248TE-ON, N3248PXE/X-ON

• Enterprise SONiC Distribution by Dell Technologies
4.0 är baserat på Azure SONiC-version: 202012- och SAI-version 6.0.
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Rådgivning 
Dell Technologies Consulting 
Services ger branschproffs ett 
brett utbud av verktyg och den 
erfarenhet du behöver för att 
utforma och genomföra planer 
för att omvandla din verksamhet. 

Driftsättning 
Accelerera införandet av teknik 
med ProDeploy Enterprise Suite. 
Du kan lita på att våra experter 
leder driftsättningar genom 
planering, konfiguration och 
komplex integrering.

Hantering
Återfå kontrollen över driften med 
flexibla IT-hanteringsalternativ. 
Våra Residency-tjänster hjälper 
dig att anta och optimera ny teknik 
och våra hanterade tjänster gör 
att du kan outsourca delar av din 
miljö till oss. 

Support
Öka produktiviteten och minska 
driftavbrotten med ProSupport 
Enterprise Suite. Expertsupport 
stöds av proaktiva och förutsägbara 
verktyg för artificiell intelligens.

Utbildning
Dell Technologies utbildningstjänster 
hjälper dig att utveckla de IT-
färdigheter som krävs för att leda 
och genomföra övergångsstrategier. 
Bli certifierad idag.

Läs mer på  
DellTechnologies.com/Services

Planera. installera, hantera och 
ge stöd åt din IT-omvandling med 
våra beprövade tjänster

http://DellTechnologies.com/Services
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Tekniska specifikationer
Ethernet
• IEEE 802.1Q virtuellt LAN (VLAN)

Märkning
• IEEE 802.1p prioritering och 

märkning för serviceklass (CoS)
• IEEE 802.1v VLAN-klassificering 

för protokoll
• IEEE 802.1AB LLDP-protokoll 

(Link Layer Discovery Protocol)
• IEEE 802.3x flödeskontroll

(pausrutor)
• IEEE 802.3z 1000BASE-X
• IEEE 802.1X
• IEEE 802.3af (POE)/IEEE 802.3at 

(POE+)/IEEE 802.3bt och före 
802.3bt (POE-bt)

Layer 2- och Layer 3-protokoll
• EVPN-VxLAN
• BGP (Border Gateway Protocol – 

v4, v6)
• iBGP
• eBGP
• BGP onumrerad
• BGP-Allow Autonomous System (AS)
• BGP Peer automatisk avstängning
• OSPFv2
• Dirigeringsreflektor
• Dirigeringspolicyer
• Statisk dirigering
• BGP EVPN-kontrollplan 

(Typ 2, 3 och 5)
• L2 och L3 VxLAN symmetrisk och 

asymmetrisk
• Anycast-gatewayar
• Layer 3 åtkomstlistor (ACL)
• IPv4 ACL
• Identifiering av dubbelriktad 

vidarebefordran (BFD)
• Enkelriktad länkavkänning (UDLD, 

UniDirectional Link Detection)
• 64-vägs ECMP (Equal-Cost Multi-Path)
• Virtuell dirigering och vidarebefordran 

(VRF, Virtual Routing and Forwarding)
Lite

• VRRP (Virtual Router Redundancy 
Protocol – IPv4/IPv6)

• IPv4/IPv6 dubbelstack
• ICMP (Internet Control Message 

Protocol) v6 – dirigeringsannonsering
• IPv6 dirigering
• Kabelhastighetsdirigering för IPv4 

och IPv6
• IGMP-snooping (v1, v2, v3)
• IPv4 PIM-SSM
• LAG för flera chassin (MCLAG)
• PVST
• RPVST+
• IEEE 802.1s MST-protokoll (Multiple 

Spanning Tree Protocol)
• NAT (Network Address Translation)
• CoPP (Control Plane Policing)
• Policybaserad dirigering för IPv4 

och IPv6
• Dirigerade undergränssnitt
• IPv4 onumrerade gränssnitt

Tjänstekvalitet (QoS)
• Serviceklass (CoS) IEEE 802.1p
• Särskiljande tjänster till kodpunkt 

(DSCP) för mappning av 
trafikklass

• VxLAN-kompatibel DSCP
• Random Early Discard
• Planering: Strict Priority (SP), 

Deficit Weighted Round-Robin 
(DWRR)

• Prioritetsflödeskontroll (PFC)
• Explicit Congestion Notification 

(ECN)

Hanterbarhet, automatisering 
och övervakning
• Zero Touch-provisionering (ZTP)
• Hantering av IPv4/IPv6
• Kommandoradsgränssnitt för 

hanteringsram (CLI)
• Programmerbara gränssnitt: REST 

och gNMI
• OpenConfig datamodeller
• Dynamisk portutbrytning
• SSH-gränssnitt (Secure Socket 

Shell)/SSHv2   
• Rollbaserad åtkomstkontroll (RBAC, 

Role-Based Access Control)
• Link Layer Discovery Protocol (LLDP) 

IEEE 802.1AB
• MIB (Management Information Base) II
• RFC 1213
• Syslog
• SNMPv2/v3
• Out-of-Band-hantering
• NTP-klient och -server (Network Time 

Protocol)
• Hantering av åtkomstlistor (ACL, 

Access Control Lists)
• RADIUS
• DHCP-relä (Dynamic Host 

Configuration Protocol)
• IP-hjälpprogram
• TACACS+
• sFlow
• Everflow/ERSPAN
• Inband Flow Analyzer* (IFA 2.0)
• Drop Monitor* 

Beställningsinformation
Enterprise SONiC Distribution by 
Dell Technologies kan nu erhållas via 
tre paket: Enterprise, Cloud och Edge 
Om du vill ha mer beställningsinformation 
kontakter du ditt lokala försäljningskontor 
på Dell Technologies.

En omfattande lista över funktioner 
och plattformar som stöds finns 
i Enterprise SONiC, funktioner och 
plattformar som stöds

* Premium-funktion

http://Dell.com/EnterpriseSONiC
https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/networking/technical-support/enterprise-sonic-features-and-supported-platforms-matrix.pdf
https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/networking/technical-support/enterprise-sonic-features-and-supported-platforms-matrix.pdf

