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Cisco nâng cao khả ả ả ả năăăăng tươươươương tác hoạạạạt độđộđộđộng 
củủủủa Hệ ệ ệ ệ thốốốống Hộộộội họọọọp Từ ừ ừ ừ xa để để để để cung cấấấấp truy cậậậập 
cho mọọọọi ngườườườười 
 
Cisco thực hiện cam kết của mình trong việc nâng 
cao năng lực tương tác hoạt động của Giải pháp 
Hội họp Từ xa (TelePresence) của mình với các hệ 
thống Hội họp Từ xa của Tandberg, hay các hệ 
thống hội họp từ xa từ nhiều bên thứ ba khác nữa.

Tandberg hiệệệện đđđđã trở ở ở ở thành 
mộộộột công ty con thuộộộộc Cisco 
 
Tìm hiểu thêm về toàn bộ các 
công nghệ video của chúng tôi – 
từ các máy desktop độc lập cho 
đến các giải pháp cao cấp! 
 
Tìm hiểu chương trình Fly Free 
Program hoặc đăng ký để tìm hiểu 
thêm về các gói giải pháp 
(bundle) hấp dẫn của chúng tôi.

 

Tính năng công nghệệệệ 

Samsung giớớớới thiệệệệu các giảảảải pháp di độđộđộđộng doanh nghiệệệệp mớớớới tạạạại 
Mobile World Congress 
Samsung trình diễn các giải pháp doanh nghiệp hoạt động trên máy điện thoại thông 
minh của Samsung. Những giải pháp này là kết quả của mối quan hệ hợp tác giữa 
Sam Sung với các công ty Cisco, Formotus, Microsoft, Spring Wireless, Sybase và 
Wipro. 
 
WebEx là gì? 
WebEx là một phương thức dễ dàng để chia sẻ các ý tưởng với bất cứ ai, ở bất cứ 
đâu. Hãy đọc để tìm hiểu xem WebEx kết hợp tính năng chia sẻ màn hình desktop 
theo thời gian thực với tính năng điện thoại hội nghị (phone conferencing) như thế 
nào để mọi người có thể cùng theo dõi được một nội dung khi bạn đang thuyết trình. 
 

Tiêu đđđđiểểểểm trong ngành 

Krung Thai Bank triểểểển khai giảảảải pháp Cisco Unified MeetingPlace 
nhằằằằm nâng cao năăăăng lựựựực cộộộộng tác và chấấấất lượượượượng dịịịịch vụ ụ ụ ụ khách 
hàng 
Krung Thai Bank (KTB) đã triển khai một giải pháp cộng tác dựa trên nền tảng video 
của Cisco tại Hội sở của mình và có kế hoạch mở rộng giải pháp đến tất cả các Chi 

Tin tứứứức về ề ề ề Cisco 
 
Giảảảải pháp Truyềềềền thông Hợợợợp nhấấấất trên Hệ ệ ệ ệ thốốốống ĐĐĐĐiệệệện toán Hợợợợp 
nhấấấất củủủủa Cisco 
Cisco đang giới thiệu các phiên bản ứng dụng phần mềm từ danh mục Truyền 
thông Hợp nhất của Cisco® (Các phiên bản 8.0(2) và mới hơn) có thể được sử 
dụng trong các cấu hình hoạt động cụ thể của VMware vSphere 4 (ESXi 4.0), các 
máy chủ Hệ thống Điện toán Hợp nhất của Cisco (Cisco Unified Computing 
System™ - UCS), và các cấu hình thiết bị lưu trữ nhất định.

 

 

 

 

Nhữữữững chủ đề ủ đề ủ đề ủ đề hay đượđượđượđược 
thảảảảo luậậậận nhấấấất 

WebEx: ỨỨỨỨng dụụụụng Hộộộội họọọọp qua 
mạạạạng đầđầđầđầu tiên đượđượđượđược cài đặđặđặđặt 
sẵẵẵẵn trên thiếếếết bị ị ị ị di độđộđộđộng

Chuyểểểển đổđổđổđổi nhữữữững trườườườường họọọọc 
trong tươươươương lai bằằằằng công 
nghệ ệ ệ ệ truyềềềền thông không dây 
hiệệệệu năăăăng cao

Cisco chào mừừừừng Tổổổổng thốốốống 
Nga Medvedev

Các Cộộộộng đồđồđồđồng củủủủa Cisco 
ĐồĐồĐồĐồng hành cùng chúng tôi 
trên Twitter

Tham gia cùng chúng tôi trên 
Facebook

Xem các Video củủủủa chúng tôi
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nhánh trên toàn quốc. Ban đầu, KTB sử dụng giải pháp này để giảm bớt yêu cầu đi lại 
giữa các văn phòng trước khi mở rộng việc sử dụng giải pháp đến với các khách 
hàng. 
 
Ukraine International Airlines giớớớới thiệệệệu giảảảải pháp Truyềềềền thông 
Hợợợợp nhấấấất củủủủa Cisco 
Ukraine International Airlines (UIA), hãng hàng không quốc tế lớn nhất tại Ukraina đã 
triển khai giải pháp Truyền thông Hợp nhất và Trung tâm Liên lạc Hợp nhất, phiên 
bản Express của Cisco® để nâng cao năng lực cộng tác trong nội bộ hãng và phục vụ 
các hành khách quốc tế và nội địa của mình được tốt hơn.  
 

Các Sự ự ự ự kiệệệện và Webcast sắắắắp tớớớới 

Các chuyên gia Kinh doanh, Kỹ ỹ ỹ ỹ thuậậậật và Chuyên ngành chia sẻ ẻ ẻ ẻ 
nhữữữững thông lệ ệ ệ ệ tốốốối ưưưưu về ề ề ề các giảảảải pháp mạạạạng mớớớới nhấấấất từ ừ ừ ừ Cisco 
Hãy đọc ca-ta-lô của chúng tôi để tìm hiểu về các sự kiện theo nhu cầu, được tổ chức 
qua mạng hoặc đăng ký tham dự một sự kiện trực tiếp sắp tới. 
 

 

Smile! Chúng tôi có mặặặặt trên 
Flickr

Chúng tôi còn là các blogger 
nữữữữa!

MyNews@CiscoWire
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