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Cisco Systems heeft de Cisco Business Communications Solution voor KMO's geïntroduceerd. 
Dat is een nieuw aanbod van veilige computernetwerk- en communicatieproducten op 
maat van kleine en middelgrote ondernemingen met 20 tot 250 computergebruikers. Met de 
Cisco Business Communications Solution kunnen KMO's hun kosten beter controleren, hun 
operationele efficiëntie verhogen, concurrentievoordelen behalen en behouden.  
 
De Cisco Business Communications Solution voor KMO's omvat een volledig nieuwe reeks 
Cisco Catalyst switches, naast vernieuwde software voor de integratie van telefonie in 
computernetwerken en het beheer van geconvergeerde netwerken. Ook aangepaste 
dienstverlening, technische ondersteuning en financiering voor KMO's zijn inbegrepen. 
 
Volgens het onderzoeksbureau Gartner heeft ook de KMO behoefte aan een betere 
bescherming van zijn infrastructuur en een voortdurende beschikbaarheid ervan. Elke KMO 
wil zijn operationele kosten verlagen, de productiviteit verhogen en beter inspelen op zijn 
klanten. Verstandige KMO's beseffen dat ze met producten alleen die behoeften niet kunnen 
aanpakken. Zij hebben eerder een totaaloplossing nodig die hen toelaat om zich te 
concentreren op hun kernactiviteiten en niet op de integratie van netwerken, diensten en 
financiering. 
 
De partners van Cisco --die instaan voor de verkoop, installatie en service-- kunnen werken 
met een zogenaamde IP Communications Express Quick Configuration Tool om snel de juiste 
producten te kiezen, offertes te maken, producten te bestellen en bij de klant te installeren. 
Ook beheer van op afstand en rapportering over de werking van de infrastructuur zijn 
inbegrepen. Partners krijgen via de SMB Support Assistant toegang tot een portaalsite met 
heldere informatie over installatie, configuratie en het oplossen van mogelijke problemen. 
 
Nieuw hard- en softwareaanbod 
De Cisco Business Communications Solution voor KMO's werkt op basis van de nieuwe Cisco 
Catalyst Express 500 switches, aangevuld met de Cisco Integrated Services Router (ISR), Cisco 
CallManager Express en Cisco Unity Express. De Catalyst Express 500 switches, die het interne 
gegevensverkeer sturen, werden ontworpen om op een veilige manier zowel gegevens als 
spraak doorheen het bekabelde of draadloze computernetwerk te transporteren. De nieuwe 
versies Cisco CallManager Express 3.3 en Cisco Unity Express 2.2, software voor respectievelijk 
telefonie en voicemail, kregen functies voor conferentiegesprekken tot 96 deelnemers, extra 
mogelijkheden om door te schakelen, een verbeterde beveiliging en nieuwe mogelijkheden 
om gesprekken automatisch toe te wijzen. Van de Cisco ISR, die onder meer zorgt voor de 
verbinding met externe netwerken, werd in het tweede kwartaal van dit jaar een reeks 
modellen voor de KMO op de markt gebracht. 
 
Meer informatie over de Cisco Business Communications Solution voor KMO's vindt u op 
http://www.cisco.com/go/businesscommunications 
 
 
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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