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Cisco Systems verkocht al een half miljoen van zijn Integrated Services Routers (ISR) sinds de 
lancering een jaar geleden. Met de verkoop van dit type router behaalt Cisco nooit eerder 
geziene resultaten. Sinds Cisco een jaar geleden zijn gamma ISR's lanceerde, is er wereldwijd 
een enorme vraag naar deze producten. Gedurende de eerste zes maanden werden er 
100.000 ISR's verkocht. Nog eens een half jaar later bereikte Cisco de kaap van een half 
miljoen stuks.  
 
De ISR's van Cisco zijn de eerste routers op de markt die klanten van om het even welke 
grootte voorzien van snelle, sterk beveiligde mogelijkheden voor het transport van gegevens, 
telefonie en video. Ze beantwoorden aan de toenemende vraag naar een meer flexibel en 
betaalbaar computernetwerk dat makkelijk op te zetten is. Klanten die voor deze nieuwe 
routers kiezen, zien zowel de installatiekosten als -tijd gehalveerd.  
 
De routers worden verkocht aan klanten uit allerlei sectoren, zoals de detailhandel, de 
gezondheids-, vastgoed- en autosector, de financiële wereld, de overheid en het onderwijs. 
Met deze verkoopimpuls heeft Cisco zijn leiderschap op de wereldwijde routermarkt verder 
verstevigd. De snelle penetratie van de ISR's bewijst dat klanten veiligheid, telefonie en 
draadloos werken gelijktijdig willen integreren in hun computernetwerk, zonder daarbij een 
hoog prestatieniveau te verliezen. 
 
Meer info op http://newsroom.cisco.com/dlls/2005/prod_100305.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 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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