
 
Nieuwe alles-in-één communicatietoestellen van Cisco bieden draadloze 

mogelijkheden voor KMO's 
 
 
Diegem, 14 juni 2005  
 
Cisco Systems heeft zijn reeks supersnelle integrated services routers (ISR) uitgebreid met een 
aantal nieuwe modellen die nog beter afgestemd zijn op de behoeften van kleine en 
middelgrote ondernemingen, filialen van grote bedrijven en telewerkers. De ISR-routers 
verzorgen niet alleen het gegevensverkeer in en tussen computernetwerken, maar zijn ook 
geschikt voor telefonie- en videotoepassingen. 
 
Met de nieuwe modellen brengt Cisco nu ook draadloze breedbandcommunicatie binnen 
het bereik van elke onderneming en biedt het bovendien een nog betere beveiliging en 
uitgebreide beheermogelijkheden, zoals beheer op afstand. Daardoor kunnen gebruikers 
hun flexibiliteit en mobiliteit verhogen, terwijl hun netwerk makkelijker te installeren, beveiligen 
en beheren is. 
 
De nieuwe ISR-routers beschermen bedrijfstoepassingen en –netwerken via ingebouwde 
beveiligingstechnologie zoals VPN-encryptie (virtual private network) en ondersteuning voor 
het Secure Internet Protocol (IPSec). Daarmee kunnen gegevens beveiligd over een IP-
netwerk worden verzonden. Verder bevatten de routers ook technologie voor firewalling, 
inbraakpreventie (IPS), netwerktoegangscontrole (NAC) en URL-filtering. Zij passen dan ook 
perfect in Cisco's 'self-defending network'-strategie, waarbij gevaren actief opgespoord en 
geweerd worden en de netwerkbeveiliging automatisch wordt bijgesteld. 
 
Bestseller 
Alle ISR-routers van Cisco bieden nu draadloze communicatiemogelijkheden (IEEE 802.11 
WLAN). De nieuwe Cisco 1800- en Cisco 800-routers kregen die mogelijkheid ingebouwd, 
terwijl er voor de eerder gelanceerde, modulaire modellen Cisco 1841, Cisco 2800 en Cisco 
3800 draadloze interfacekaarten beschikbaar zijn. Van die eerste modellen werden in amper 
een halfjaar tijd meer dan 100.000 exemplaren verkocht. "Daarmee zijn de ISR-routers een 
van de best verkopende producten uit onze geschiedenis", besluit John Chambers, CEO van 
Cisco Systems. 
 
Meer informatie over de nieuwe ISR-routers van Cisco Systems vindt u op 
http://newsroom.cisco.com/dlls/2005/prod_050205.html en via 
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/index.html 
 
Foto's van de nieuwe ISR routers en andere producten van Cisco Systems zijn beschikbaar op 
http://files.quadrantcommunications.be/Quadrant.nsf/Pages/CISP 
 
 
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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