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Cisco Systems heeft met Application-Oriented Networking (AON) een nieuwe stap gezet in 
de ontwikkeling van intelligente informatienetwerken (IIN). Cisco AON is technologie die de 
communicatie tussen bedrijfstoepassingen verbetert door bijkomende intelligentie aan de 
netwerksystemen toe te voegen. Dankzij Cisco AON begrijpt het netwerk de taal van 
toepassingen en kan het de berichtenstromen tussen toepassingen lezen en beïnvloeden, 
zoals bestelbonnen, verzendingsnota's en investeringstransacties-.  
 
Via zijn nieuwe AON-productfamilie laat Cisco de bedrijfstoepassingen en het netwerk als 
één geïntegreerd systeem samenwerken. De eerste producten die Cisco daarvoor lanceert 
zijn AON-modules voor switches in datacenters en decentraal gebruikte routers. Om de 
introductie en het gebruik van AON-technologie te bevorderen, werkt Cisco nauw samen 
met andere grote leveranciers uit de sector, zoals IBM en SAP. Andere belangrijke AON-
partners zijn EDS, SAIC, TIBCO Software en Verisign.  
 
Voordelen van AON 
"ICT-managers worstelen vandaag met de vraag hoe ze hun toepassingen optimaal kunnen 
beveiligen en integreren, en zo de productiviteit en concurrentiekracht van hun organisatie 
vergroten. In plaats van dure ad-hocmethodes maakt Cisco AON gebruik van de intelligentie 
en mogelijkheden van het centrale bedrijfsnetwerk om organisaties een beter zicht te geven 
op de snel veranderende omgeving waarin ze opereren. Zo kunnen zij vlugger op eventuele 
veranderingen inspelen en onmiddellijk de juiste beslissingen nemen", verklaart Dirk De Taey, 
Manager Business Development bij Cisco Systems Belux. 
 
Doordat Cisco AON voortbouwt op de bestaande netwerkinfrastructuur en geen wijzigingen 
aan bestaande toepassingen vereist, beschermt de technologie ook eerdere investeringen. 
Bovendien vermindert de behoefte om software op maat te ontwikkelen en op grote schaal 
systemen te integreren bij klanten die AON implementeren. Zo kunnen zij vlugger applicaties 
ontwikkelen, veranderingen in hun organisatie beter begeleiden, maximaal voldoen aan de 
geldende wetgeving, en in het algemeen de complexiteit en kosten van hun bedrijfsvoering 
terugdringen. 
 
Intelligente informatienetwerken 
De introductie van Application-Oriented Networking luidt de derde en laatste fase in van 
Cisco's IIN-strategie. Die toekomstvisie, die Cisco in 2003 voor het eerst formuleerde, voorziet 
in de creatie van een Intelligent Information Network (IIN) over een periode van drie tot vijf 
jaar. Daartoe wil Cisco in drie fasen een extra dosis intelligentie injecteren in de bestaande 
informatienetwerken. Die zullen daardoor aan stabiliteit, betrouwbaarheid en flexibiliteit 
winnen en bovendien nog sterker geïntegreerd zijn. 
 
In de eerste fase van IIN, die al volop aan de gang is, convergeren spraak, gegevens en 
videobeelden in één informatiestroom die op een intelligente manier over het netwerk wordt 
getransporteerd. De tweede fase beoogt een dynamischer en efficiënter gebruik van de 
beschikbare middelen zoals rekenkracht, geheugen en opslagcapaciteit, voornamelijk via 
virtualisatie. In de derde fase worden ook toepassingen en diensten zoals beveiliging 
gevirtualiseerd. Daartoe wordt het netwerk nog nauwer geïntegreerd met de verschillende 



toepassingen die erop draaien, zodat het automatisch de middelen kan vrijmaken en de 
diensten aanbieden die een bepaalde toepassing nodig heeft.  
 
"Via onze IIN-strategie willen wij klanten de stap helpen zetten van louter informatietransport 
naar de integratie van intelligente netwerkfuncties. Maar het uiteindelijke doel van IIN is de 
gebruiker toegang te bieden tot de toepassingen en informatie die hij wil, wanneer hij wil en 
zoals hij dat wil", besluit Dirk De Taey. 
 
 
Over Cisco Systems - "This is the power of the network. Now." - NASDAQ:CSCO 
Cisco Systems, wereldwijd marktleider in netwerksystemen voor het internet, onderscheidt zich al 20 jaar door zijn 
technologische innovatie, zijn commerciële leiderspositie en zijn sociaal engagement. Individuen, ondernemingen 
en overheden maken gebruik van Cisco's hardware, software en diensten om intelligente netwerken te bouwen op 
basis van het Internet Protocol (IP). Dankzij de netwerktechnologie van Cisco kunnen overheden en ondernemingen 
hun productie- en concurrentiekracht versterken en de tevredenheid van burgers en klanten verhogen.  
Cisco Systems werd opgericht in 1984, heeft wereldwijd meer dan 35.000 werknemers in dienst en sloot het voorbije 
boekjaar af met een totale omzet van 24,8 miljard dollar. In België en Luxemburg telt Cisco Systems 60 medewerkers. 
Lokale referenties zijn onder meer Accenture, Arinso, Auxifina, AZ Sint-Lucas, BASF, Brico International, Centre 
Hospitalier Psychiatrique de Liège, Delcredere, Eli Lilly, FEDICT, Federale Overheidsdienst Financiën, Federale 
Overheidsdienst Personeel & Organisatie, Fortis, Mercator Bank & Verzekeringen, Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap, NAVO, Novo Nordisk, Provinciale Hogeschool Limburg, Rainbow ICT Services, Riga Natie, RTBF, SD 
WORX, SAS Institute, Solvay, SWIFT, Thermote & Vanhalst, Toyota TMME, TUI Belgium Distribution, UCB, Volvo, VRT en 
Zenitel. 
Meer info op http://www.cisco.be en http://cisco.com 
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