
В Нова телевизия използваме продукти 
на Сиско, които могат да гарантират 
свързаността на двата ни офиса 
- студията и администрацията. 
Много важно условие за нас е те да 
са постоянно свързани, тъй като 
естеството на бизнеса ни изисква 
да сме непрекъснато на линия, за да 
можем да информираме зрителите 
си. Всъщност, ние се спряхме на 
маршрутизатори и комутатори 
на Сиско. Освен базовата си 
функционалност, те позволяват и 
изграждането на връзката между 
двата ни офиса и криптирането й. 
Също така, решихме да закупим и 
решения за пренос на глас - т. нар. 
Cisco Call Manager, така че в момента 
телефонията ни е изцяло базирана на 
решенията на компанията. eFellows, 
Premier Certified партньор на Сиско, е 
системният интегратор участвал 
във внедряването на решението.  

С тези предложения далеч не свършва 
функционалността на продуктите, 
предлагани от Сиско.

Надеждност
Предизвикателствата, които биз-
несът наложи, за да се спрем на ре-
шенията на Сиско са свързани преди 
всичко с надеждността. Основното 
изискване, с което телевизията тряб-
ва да се съобразява е работа 24 часа 
в денонощието и 7 дни в седмицата. 
Освен че предлага техниката, необ-
ходима за обезпечаването на такава 
свързаност, Сиско предлага и надежд-
на поддръжка. Дори да се случи най-
лошото, компанията предлага услуги 
като замяна на евентуално повредени 
нейни продукти в рамките на 2 часа. И 
така до отстраняването на проблема 
- нещо, което ни върши идеална рабо-
та и поддържа системата ни онлайн 
наистина непрекъснато. Затова смея 
да твърдя, че решенията на Сиско ни 
помогнаха. 

Много в едно
Предложенията на Сиско включват 
няколко базови услуги, които са в 
основата на работата на всяка 
една компания. Като начало - това 
са изграждането на вътрешната и 
външната мрежи - нещо, от което се 
нуждае всяка организация, зависеща от 
своя достъп до интернет и преноса на 
глас и данни. Всъщност, ние използваме 
доста голяма част от услугите, 
предлагани от продуктовата гама 
на Сиско. Между тях са VoIP, връзка 
между двата офиса, резервираност 
на връзката ни към интернет, 
допълнителни услуги, които предлагат 
интерактивна промяна. Като цяло 
продуктите на Сиско, които избрахме, 
са малко на брой, но включват в себе 
си голяма функционалност и отговарят 
напълно на нуждите на телевизията. 
Същевременно, ние се опитваме да 
постигнем унифициране на услугите и 
използваната техника. 
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По-малко разходи
Факторите, които повлияха при 
вземането на решение да използваме 
продуктите на Сиско, бяха няколко. 
Първо, това е една световно известна 
марка, като името й говори само за 
себе си. Знаехме, че продуктите на 

компанията са достатъчно сигурни 
и надеждни. Друго предимство е, че 
решенията й са изцяло интегрирани 
и служат за нуждите на всяка една 
организация, без значение дали тя е в 
световен мащаб или е просто локална 
компания. Затова смея да твърдя, 
че сме доволни от направената 
инвестиция. Най-малкото, тя доведе до 
значително намаляване на разходите 
на телевизията за телефония. 
Същевременно, ефективността ни се 
повиши, тъй като решенията на Сиско 
предоставят значителна сигурност и 
надеждност - както за криптирането 
на данните, така и за стабилността 
на връзката. 
Според мен българският пазар вече е 
не просто готов за такива решения - 
той има нужда от тях. От началото 
на годината страната ни вече е част 
от Европейския съюз. Това означава 
конкуренция, на която трябва да се 
отговори адекватно. Продуктите, 
които предлага Сиско, отговарят 
на изискванията на новите пазарни 
условия, така че всяка една отговорна 
компания, която държи на бъдещето си 
и иска да остане конкурентоспособна 
и в Европа, трябва да се ориентира 
към подобни решения. 

Всички права запазени! Не се разрешава копиране и възпроизвеждане на текста или на части от него без писменото 
разрешение на Сиско Системс България.

Предложенията на Сиско 
включват няколко базови 
услуги, които са в основата 
на работата на всяка една 
компания.

Бих посъветвал и други мени-
джъри, които отговарят за 
мрежовата инфраструктура, 
на която и да е компания - 
независимо малка или голяма 
- да използват решенията на 
Сиско.


