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Cisco Systems biedt zijn klanten een volledige en geïntegreerde oplossing voor de 
opslagconsolidatie van bestanden, in samenwerking met EMC. De oplossing laat toe om ook 
bestanden vanuit filialen of bijkantoren in het datacenter te consolideren. Daardoor dalen 
beheer- en onderhoudkosten en is ook een betere bestandsbeveiliging mogelijk. 
 
Dankzij Cisco's oplossing kunnen klanten de centrale procedures voor gegevensrecuperatie 
(disaster recovery) en voor het maken van back-ups, nu ook toepassen op de bestanden 
van hun filialen, en dat zonder buitensporige kosten of moeite. Bovendien beschikken klanten 
voortaan over een centraal aanspreekpunt voor bijbehorende dienstverlening en 
ondersteuning, met name Cisco. 
 
Via een OEM-overeenkomst met EMC verkoopt Cisco vanaf nu de EMC NS-bestandenservers 
(NAS-systemen) en ondersteunen ze die in combinatie met de recent geïntroduceerde Cisco 
File Engine Series. Het geïntegreerde aanbod zal zowel rechtstreeks als via het wereldwijde 
partnerkanaal van Cisco worden verkocht. 
 
Cisco File Engine 
Cisco File Engine is een oplossing om de gegevensopslag van filialen te consolideren en het 
beheer en de consultatie van geografisch verspreide computerbestanden te optimaliseren. 
Voor de ontwikkeling ervan maakte Cisco gebruik van open standaarden en de innovatieve 
WAFS-technologie (Wide Area File Services). Cisco verwierf die technologie vorig jaar via de 
overname van het softwarebedrijf Actona Technologies (meer info hierover op 
http://newsroom.cisco.com/dlls/2004/corp_062904.html en 
http://newsroom.cisco.com/dlls/2004/corp_080204.html). 
 
"Voor de WAFS-technologie op de markt was, bestond er geen praktische en betaalbare 
oplossing om gegevens over lange afstanden te consulteren", zegt Steve Duplessie, analist bij 
de Enterprise Strategy Group. Cisco's WAFS-technologie maakt het mogelijk om toegang te 
krijgen tot centrale gegevens over een langeafstandsnetwerk (WAN), waarbij snelheid en 
prestaties vergelijkbaar zijn met die van een lokaal netwerk (LAN).  
 
"Door onze WAFS-technologie te combineren met de gevestigde NAS-technologie van EMC 
kunnen klanten hun gegevens, die vroeger verspreid zaten op verschillende locaties over de 
gehele onderneming, voortaan centraal opslaan, beheren, beveiligen en consulteren. Een 
dergelijk initiatief illustreert nogmaals ons engagement in gegevensopslag. Ook in die markt 
willen wij een toonaangevende leverancier zijn die streeft naar innovatie en standaardisatie", 
besluit Yves Mertens, technisch directeur van Cisco Belux. 
 
Meer informatie op http://newsroom.cisco.com/dlls/2005/prod_011005.html en 
http://newsroom.cisco.com/dlls/2004/prod_121404.html 
 
 
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 22 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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