
Решенията на Сиско, които използваме 
за ежедневната си работа в Кауфланд, 
са в две основни направления. От 
една страна, това са продукти, които 
се използват за локални мрежи като 
комутатори от висок, среден и нисък 
клас във всеки един наш обект, било 
то магазин, логистичен център или 
офис. От друга страна, за свързването 
на всички тези обекти използваме 
маршрутизатори, които също са от 
различен клас.
Избрахме Сиско по няколко причини. 
Първо, защото те са използвани от 
цялата ни компания във всичките й 
международни представителства. 
Втората, и  по-важна според мен причина 
е, че компанията предлага изключително 
сигурни и отказоустойчиви решения. 
Естеството на нашата работа е 
осигуряване на непрекъснатост на 
бизнеса, който е свързан с продажби, 
а решенията на Сиско безспорно 
отговарят на това ни изискване. 

Спокойствие и 
сигурност
Основното предизвикателство, което 
адресирахме с решенията на Сиско, 
е преносът на данни в реално време. 
Той трябва да е както в рамките на 
страната, така и до нашия централен 
офис в Германия. За този процес 
обаче, ни трябва и високо ниво на 
сигурност. А в случая на Сиско тя 
е имплементирана в рамките на 
решенията, които избрахме. Те ни 
дават едно изключително спокойствие 
като ИТ екип, който поддържа този 
бизнес.
Всъщност, някои от продуктите, които 
използваме за бизнеса си, са внесени 
за първи път в рамките на България и 
все още ги няма на друго място у нас. 
Това естествено внесе лек смут в 
екипа относно имплементацията им. 
В страната ни все още нямаше хора 
с опит в работата, програмирането и 
имплементирането на такива решения. 
За наша голяма радост обаче, целият 
процес по внедряването на всички 
решения, било то нови или стари, мина 
гладко и приключи навреме. Освен това 
и колегите, които водиха процеса, бяха 
достатъчно компетентни и свършиха 
работата си изключително добре. 

Без прекъсване
Решенията на Сиско гарантират 
сигурност за нашия непрекъсваем 
бизнес. Той предполага и изисква от 
нас изключителна отказоустойчивост, 
която ние му осигуряваме именно 
благодарение на продуктите на Сиско. 
Смело мога да заявя, че сме много 
доволни от инвестицията, която 
направихме. Моделът ни на работа - 
малък и стегнат ИТ екип - предполага 
инвестиции в сигурен партньор. 
Избирайки Сиско, ние постигнахме 
тази си цел. Решенията на компанията 
ни помагат дотолкова, че ние като 
име, което вече е наложено и в други 
държави, можем непрекъснато да 
повишаваме изискванията си за 
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това, което търсим като качество. 
За първи път в кариерата си се 
сблъсквам толкова глобално, от край 
до край, с продукти на Сиско. Въпреки 
това, през последните три години, 
откакто съм на тази позиция, мисля, 
че оттук нататък използването на 

решения на компанията ще бъде като 
стандарт за бъдещите ми действия. 
Със сигурност бих препоръчал горещо 
работата с отказоустойчиви и сигурни 
решения, каквито са тези на Сиско на 
компаниите, които имат аналогични 
нужди от ИТ услуги като нас. Предвид 
развитието ни през последните години, 
смея да твърдя, че в България пазарът 
вече е узрял в голяма степен за подобни 
решения. Уверен съм, че бизнес, който 
разчита на сигурни решения, ще се 
насочи именно към продуктите на 
Сиско. Те биха помогнали на всяка 
една българска компания да пробие на 
единния европейски пазар.
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Основното предизвикател-
ство, което адресирахме с 
решенията на Сиско, е  
преносът на данни в реално 
време. 

Смело мога да заявя, че сме 
много доволни от инвестици-
ята, която направихме.


