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Cisco Systems heeft nieuwe communicatiesoftware op de markt gebracht als onderdeel van 
zijn Business Communications Solution voor middelgrote ondernemingen. Net zoals voor 
KMO's (zie apart persbericht van vandaag) heeft Cisco ook voor ondernemingen met 250 tot 
1500 werknemers zijn aanbod van hardware, software en diensten gebundeld. Dat zorgt voor 
beter beveiligde computernetwerken, minder kosten en een versnelde installatie. 
 
Met de toepassingen Cisco MeetingPlace Express, Cisco Mobile Connect, Cisco Unity 
Connection en een nieuwe beheersoftware, wordt het gebruik van de telefoon en andere 
communicatietoepassingen op basis van het Internet Protocol (IP) nog eenvoudiger, 
intelligenter en beter geïntegreerd. Cisco is een pionier en marktleider op het vlak van 
telefoneren over computernetwerken of IP-telefonie. Daardoor hebben klanten geen apart 
telefonienetwerk meer nodig en kunnen ze verschillende soorten toepassingen beter 
integreren. Sinds de introductie van zijn IP-telefoniesoftware en -telefoontoestellen brengt 
Cisco met regelmaat nieuwe softwaretoepassingen op de markt. 
 
Met Cisco MeetingPlace Express kunnen ook middelgrote ondernemingen een eigen 
systeem voor interne telefoon- en webconferenties opzetten. Indien gewenst kan men de 
Cisco IP-telefoontoestellen gebruiken om zijn deelname aan dergelijke conferenties te 
beheren. 
 
Cisco Mobile Connect zorgt ervoor dat men per gebruiker één centraal telefoonnummer kan 
toewijzen en alle andere telefoonnummers (mobiel toestel, toestel op kantoor of eventueel 
de telefoon thuis) aan dat ene nummer koppelen. Zo zijn medewerkers altijd bereikbaar, 
waar ze zich ook bevinden, en moet iedereen maar één telefoonnummer onthouden om 
iemand anders te kunnen bereiken. 
 
Cisco Unity Connection is een sterk uitgebreide en geautomatiseerde berichtendienst die via 
een webbrowser geïnstalleerd en beheerd kan worden. Ook een hele reeks nieuwe 
beheersoftwares (Cisco Voice Provisioning Tool, CiscoWorks IPC Operations Manager en 
andere) werken via een webbrowser om het beheer van alle communicatieproducten van 
Cisco eenvoudig te houden. 
 
Meer informatie over de Cisco Business Communications Solution voor middelgrote 
ondernemingen 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. 
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