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H Cisco ανακοινώνει τελική συµφωνία για την εξαγορά της PostPath
To λογισµικό της PostPath για τη διαχείριση E-mail και Ηµερολογίου
θα ενισχύσει την πλατφόρµα WebEx Collaboration της Cisco
Μαρούσι, 2 Σεπτεµβρίου 2008. Πιστή στη δέσµευσή της για την παροχή ολοκληρωµένης γκάµας
εργαλείων συνεργασίας (collaboration), η Cisco ανακοίνωσε την πρόθεσή της να εξαγοράσει τη µη
εισηγµένη εταιρεία PostPath Inc., έναν πάροχο καινοτόµου λογισµικού διαχείρισης e-mail και
ηµερολογίου. Με έδρα το Mountain View της Καλιφόρνια και µε γραφεία ανάπτυξης λογισµικού στη
Σόφια, η PostPath θα βελτιώσει τις υπάρχουσες δυνατότητες διαχείρισης e-mail και ηµερολογίου της
πλατφόρµας συνεργασίας WebEx Connect της Cisco.
Στο σύγχρονο και µε ταχύτατους ρυθµούς αναπτυσσόµενο επιχειρηµατικό περιβάλλον, η αποτελεσµατική
και αρµονική συνεργασία είναι ζωτικής σηµασίας για τη δηµιουργία και διατήρηση του ανταγωνιστικού
πλεονεκτήµατος. Με το λογισµικό της PostPath η Cisco θα επεκτείνει τις δυνατότητες διαχείρισης e-mail
και ηµερολογίου της ευέλικτης πλατφόρµας της που βασίζεται σε Software-as-a-Service (SaaS) υπηρεσίες
και περιλαµβάνει δυνατότητες αποστολής και λήψης µηνυµάτων, φωνητικής και video επικοινωνίας,
διακίνησης δεδοµένων, διαχείρισης εγγράφων και εφαρµογές Web 2.0. Αυτός ο συνδυασµός θα δώσει
στους πελάτες τη δυνατότητα να χρησιµοποιούν εφαρµογές συνεργασίας, για να επιταχύνουν τις
επιχειρησιακές διαδικασίες εντός και µεταξύ των επιχειρήσεων.
Το λογισµικό της PostPath βασίζεται στο Linux και προσφέρει δυνατότητες διαχείρισης e-mail και
ηµερολογίου. Είναι εξαιρετικά ασφαλές και αναβαθµίσιµο και ενσωµατώνει καινοτόµες αρχιτεκτονικές
Web 2.0, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των µεγάλων και µικρών επιχειρήσεων. Επιπλέον,
το λογισµικό της PostPath είναι συµβατό µε αρκετές φορητές συσκευές.
Με βάση τους όρους της συγκεκριµένης συµφωνίας, η Cisco θα καταβάλει περίπου 215 εκατοµµύρια
δολάρια ως αντάλλαγµα για το σύνολο των µετοχών της PostPath. Η συναλλαγή θα γίνει βάσει γενικά
αποδεκτών λογιστικών αρχών. Η εξαγορά υπόκειται σε διάφορους όρους και αναµένεται να ολοκληρωθεί
κατά το πρώτο τρίµηνο του οικονοµικού έτους 2009 της Cisco. Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς οι
εργαζόµενοι της PostPath θα γίνουν τµήµα του Cisco Collaboration Software Group (CSG). Το CSG
αποτελεί τµήµα του Software Group που ιδρύθηκε πρόσφατα και αποτελείται από τις σηµαντικότερες
επιχειρήσεις λογισµικού της Cisco, στις οποίες περιλαµβάνονται το λειτουργικό σύστηµα δικτύου IOS, η
διαχείριση δικτύου και λογισµικού, οι λύσεις Unified Communications, η διαχείριση εταιρικών πολιτικών
και οι υπηρεσίες SaaS.

Σχετικά µε τη Cisco
Η Cisco είναι η κορυφαία εταιρεία παγκοσµίως που αλλάζει ριζικά τον τρόπο µε τον οποίο οι άνθρωποι
συνδέονται, επικοινωνούν και συνεργάζονται. Πληροφορίες σχετικά µε τη Cisco είναι διαθέσιµες στη
διεύθυνση www.cisco.com.
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