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Cisco Industry Solutions Partner Network: 
H δυναµική απάντηση της Cisco στους Συνεργάτες της! 

 
Η Cisco επενδύει στη δηµιουργία µίας κοινότητας Συνεργατών  

µε στόχο την ανάπτυξη λύσεων για όλη την αγορά 
 
Μαρούσι, 24 Σεπτεµβρίου 2007. Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς της να αναπτύξει 
ένα ∆ίκτυο Συνεργατών που θα επιταχύνει την επιτυχία των πελατών και συνεργατών της, 
η Cisco® παρουσιάζει σήµερα το Cisco Industry Solutions Partner Network. 
Το Industry Solutions Partner Network θα προωθήσει µία παγκόσµια κοινότητα από 
Συνεργάτες, παρόχους εφαρµογών και κατασκευαστές συσκευών, προκειµένου να 
συνεργαστούν και να προσφέρουν εξειδικευµένες λύσεις για όλη την αγορά, οι οποίες θα 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των κοινών πελατών τους.  
Οι Συνεργάτες που θα συµµετέχουν στο συγκεκριµένο πρόγραµµα θα είναι και οι πρώτοι 
που θα έχουν πρόσβαση στο Cisco Partner Space, ένα πρωτοποριακό εικονικό περιβάλλον 
που διευκολύνει τη µεταξύ τους συνεργασία, απαραίτητη για να προσφέρουν 
ολοκληρωµένες λύσεις για τον κλάδο. 
 
Τα οφέλη του προγράµµατος 

Το Cisco Industry Solutions Partner Network θα υποστηρίξει τους Συνεργάτες της Cisco, 
παρέχοντάς τους εκπαίδευση, ειδικές γνώσεις, εξειδικευµένες δυνατότητες επικοινωνίας 
και καινοτόµα εργαλεία συνεργασίας βασισµένα στην τεχνολογία Web 2.0, όπως το Cisco 
Partner Space. Οι Συνεργάτες στο δίκτυο θα αναγνωρίζονται από τη Cisco µε το 
χαρακτηρισµό του Industry Solutions Partner, ενώ θα έχουν πρόσβαση σε κοινό 
επιχειρηµατικό σχεδιασµό, σε κοινά κονδύλια για µάρκετινγκ και σε προγράµµατα 
δηµιουργίας ζήτησης. Το γεγονός αυτό θα επιτρέπει στους συµµετέχοντες στο πρόγραµµα 
να συνεργάζονται µεταξύ τους και να ανταποκρίνονται στις επιχειρηµατικές προκλήσεις 
των πελατών τους. 
«Οι επιχειρήσεις και οι οργανισµοί αναζητούν τρόπους να αυξήσουν την παραγωγικότητα 
και να παρέχουν νέες και ποιοτικές υπηρεσίες στους πελάτες τους, ενώ οι Συνεργάτες 
ψάχνουν τρόπους για να αναπτύξουν λύσεις που θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις να 
υλοποιήσουν το σχεδιασµό τους και παράλληλα να αυξήσουν τα περιθώρια µικτού 
κέρδους», δήλωσε ο Νίκος Μποτίνης, Area Channel Manager – Greece, Cyprus, Malta 
της Cisco. «Η Cisco βρίσκεται κοντά στους Συνεργάτες της, προσφέροντας –και αυτή τη 
φορά- ουσιαστικές απαντήσεις στις ανάγκες τους». 
  



 

 

 

∆έσµευση της Cisco για λύσεις 

Σήµερα, το Cisco Industry Solutions Partner Network διαθέτει περισσότερες από 30 λύσεις 
που επικεντρώνονται στη διακυβέρνηση, την εκπαίδευση, τις χρηµατοοικονοµικές 
υπηρεσίες, την υγεία, τη βιοµηχανία, τα ακίνητα και το λιανικό εµπόριο. Η Cisco θα 
δοκιµάζει συνεχώς, θα επικυρώνει και θα εµπλουτίζει τις προσφερόµενες λύσεις, ενώ θα 
ενθαρρύνει τους Συνεργάτες της να ενισχύουν τις εφαρµογές και τις καινοτοµίες τους µέσα 
στο δίκτυο. Η από κοινού ανάπτυξη εξειδικευµένων λύσεων για ολόκληρο τον κλάδο θα 
επιβραβεύεται µε επιπλέον παροχές, µε τη συµµετοχή στο Cisco Solution Incentive 
Program.  
Οι Συνεργάτες Cisco Industry Solutions θα µπορούν, µέσω του Cisco Solution Incentive 
Program, να υποβάλλουν αιτήµατα για τις επιπλέον παροχές, όσον αφορά σε λύσεις που 
περιλαµβάνουν εφαρµογές πριν από την πιστοποίησή τους, δεδοµένου ότι τα προϊόντα και 
οι υπηρεσίες της Cisco αποτελούν όχι περισσότερο από το 70% της συνολικής λύσης.  
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το πρόγραµµα είναι διαθέσιµες στη διεύθυνση 
http://www.cisco.com/go/sip. 
 

 
 
 
Σχετικά µε τη Cisco 
Η Cisco (NASDAQ: CSCO) είναι η ηγέτιδα εταιρεία διεθνώς για τα δίκτυα και το Internet. 
Πληροφορίες σχετικά µε τη Cisco µπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση http://www.cisco.com/.  
Για συνεχή ενηµέρωση επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://newsroom.cisco.com/.  
Ο εξοπλισµός Cisco διατίθεται στην Ευρώπη από την Cisco International BV, πλήρη 
θυγατρική της Cisco Systems Inc. 
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