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Cisco anuncia aquisição da Jabber 
Funcionalidades da Jabber vão aperfeiçoar o portfolio de colaboração da Cisco   

 
 
A  Cisco anunciou a intenção de comprar a empresa privada, Jabber, Inc, um 
fornecedor de software de presença e de messaging.   Esta empresa com sede em 
Denver vai trabalhar conjuntamente com a Cisco no sentido de aperfeiçoar as já 
existentes funcionalidades do portfolio de colaboração da Cisco. 
 
A aquisição vai permitir à Cisco introduzir serviços de Messaging e de Presença “na 
rede” e fornecer capacidades de agregação mais elevadas aos utilizadores, através 
de soluções on-premise e on-demand, em múltiplas plataformas, incluindo o Cisco 
WebEx®  Connect e Cisco Unified Communications.   
 
“As organizações empresariais querem uma plataforma de presença e de Messaging 
que possa ser integrada nas aplicações existentes na empresa e, nomeadamente, de 
fácil adaptação às diferentes necessidades” afirmou Doug Dennerline, Vice 
Presidente da Cisco para o Collaboration Software Group. “A aquisição da Jabber, 
vai permitir alargar o nosso actual serviço de instant messaging e expandir as 
funcionalidades da nossa plataforma de colaboração.  O objectivo da Cisco é ser um 
benchmark em interoperabilidade, em termos de colaboração.” 
 
A Jabber fornece uma plataforma de messaging e de presença de grande qualidade. 
A tecnologia da Jabber optimiza open standards de modo a fornecer uma 
arquitectura escalável que suporta a agregação de informação de presença de 
diferentes dispositivos, utilizadores e aplicações. A tecnologia permite, também, a 
colaboração através de inúmeros sistemas de presença, tais como, Microsoft Office 
Communications Server, IBM Sametime, AOL AIM, Google e Yahoo!. A Plataforma da 
Jabber lidera o mercado em robustez, escalabilidade e distribuição global do 
sistema.  
 
A aquisição da Jabber exemplifica a inovadora estratégia da Cisco que assenta em “ 
build, buy and partner” com o objectivo de alcançar novos mercados e captar 
mercados chave. Juntamente com as inovações de software internas, a Cisco faz 
investimentos em soluções de outras empresas, optando muitas vezes pela aquisição 
de empresas para sustentar a sua estratégia na área do software. As mais recentes 
aquisições incluem lideres da Indústria, tais como, WebEx, IronPort, Securent e 
PostPath. 
 



 
 

 
 

 

Sobre a Cisco 

A Cisco é a companhia líder mundial em redes para Internet. As soluções de rede da Cisco baseadas 
no protocolo da Internet (IP) são a base da maioria das redes empresariais, educacionais e da 
administração pública, assim como de operadores fixos, móveis e cabo. A Cisco disponibiliza a mais 
vasta linha de soluções para o transporte de dados, voz e vídeo em todo o mundo. A Cisco é o poder 
da rede. Aqui e agora! 
Para mais informações consultar http://www.cisco.com ou www.cisco.pt
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