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CISCO MOTION:
Mία νέα εποχή ξεκινά για το Mobility των Επιχειρήσεων
Η νέα αρχιτεκτονική Cisco Motion ενοποιεί φορητές συσκευές, εφαρµογές και δίκτυα
Μαρούσι, 5 Ιουνίου 2008. Η Cisco ανακοίνωσε σήµερα το Cisco Motion: Μία εξελιγµένη
αρχιτεκτονική που βοηθά τις επιχειρήσεις να κάνουν ένα βήµα πέραν της βασικής
ασύρµατης δικτύωσης στην επόµενη γενιά της εταιρικής φορητότητας (mobility),
αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο µε το οποίο λειτουργούν- επιτρέποντας καλύτερα επίπεδα
συνεργασίας και παραγωγικότητας. To Cisco Motion, το καινοτόµο όραµα της Cisco για
την επιχειρησιακή φορητότητα, προσφέρει πρακτικές λύσεις προκειµένου φορητές
συσκευές, επιχειρησιακές εφαρµογές, λύσεις ασφάλειας και διάφορα διεσπαρµένα δίκτυα
να ενσωµατωθούν σε µία ενοποιηµένη πλατφόρµα.
«Οι σύγχρονες προκλήσεις της επιχειρησιακής φορητότητας δεν είναι δυνατό να επιλυθούν
χρησιµοποιώντας µόνο παραδοσιακά ασύρµατα LAN. Προκειµένου να ανταποκριθούν και να
επεκτείνουν τις απαιτήσεις για φορητότητα µέσα στην επιχείρηση, τα πληροφορικά
συστήµατα θα πρέπει να διαχειριστούν µία ευρεία γκάµα συσκευών, να ενσωµατώσουν
πολλαπλά δίκτυα, να ενεργοποιήσουν εφαρµογές, να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες
διατηρώντας υψηλό επίπεδο ασφάλειας και να διασφαλίσουν µία συνεχή εµπειρία, χωρίς να
απασχολεί το χρήστη η δικτυακή σύνδεση ή η τοποθεσία. Η προσέγγιση Motion της Cisco
είναι µία δικτυακή αρχιτεκτονική που δηµιουργεί δίκτυο φορητότητας ως µία πλατφόρµα, µε
στόχο την ενσωµάτωση σηµαντικών επιχειρησιακών στρατηγικών, διαδικασιών και
στόχων», δήλωσε σχετικά ο Brett Galloway, Senior Vice President του Wireless and
Security Technology Group της Cisco.
Το βασικότερο κοµµάτι του οράµατος Cisco Motion είναι η πλατφόρµα Cisco 3300 Series
Mobility Services Engine (MSE). Βασιζόµενη σε εφαρµογές, η νέα πλατφόρµα προσφέρει
ένα ανοικτό interface ανάπτυξης εφαρµογών (application programming interface - API) για
την ενσωµάτωση και την υποστήριξη υπηρεσιών φορητότητας µέσα από ασύρµατα και
ενσύρµατα δίκτυα. Η Cisco ξεκινά τη διάθεση τεσσάρων λογισµικών για το MSE: Cisco
Context-Aware Software, Cisco Adaptive Wireless Intrusion Prevention System (wIPS),
Cisco Secure Client Manager και Cisco Mobile Intelligent Roaming. Το Cisco MSE και το
λογισµικό του συνεργάζονται µε το χαρτοφυλάκιο του Cisco Unified Wireless Network, το
Cisco Unified Communications Manager και τις συµβατές µε Cisco συσκευές,
προκειµένου να επεκτείνουν το εύρος και την αξία ενός εταιρικού συστήµατος
φορητότητας.
Η διάθεση του Cisco 3350 Mobility Services Engine ξεκινά τον Ιούνιο του 2008.
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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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