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Cisco Systems îşi extinde portofoliul de routere pentru servicii integrate 
cu noi modele şi servicii 

 
Noile routere şi servicii securizate wireless oferă mobilitate, securitate şi flexibilitate crescute 

pentru întreprinderile mici şi mijlocii, ca şi pentru furnizorii de servicii de comunicaţii 
 
Cisco Systems® anunţă disponibilitatea noilor routere pentru servicii integrate cu capabilităţi 
wireless, acestea furnizând servicii convergente de mare siguranţă din punct de vedere al 
accesului în bandă largă pentru întreprinderi mici şi mijlocii (IMM), birouri şi lucrători la 
distanţă. Totodată, Cisco va oferi servicii noi, incluzînd reţea locală wireless (LAN), capacităţi 
avansate de securizare şi management pentru întregul portofoliu de routere Cisco pentru servicii 
integrate. Aceste caracteristici noi permit clienţilor o flexibilitate şi o mobilitate sporite, în 
acelaşi timp uşurând instalarea, securizarea şi gestionarea reţelelor proprii. 
 
„Introducerea, de către Cisco, a routerelor pentru servicii integrate marchează angajamentul 
continuu al companiei pentru dotarea clienţilor cu un portofoliu de routere croite special pentru 
livrarea de date, voce şi servicii video în siguranţă şi cu mare viteză”, a spus Joel Conover, de la 
Current Analysis. “Cu ajutorul acestor platforme noi pentru birourile mici şi cu o nouă selecţie 
de servicii, în care se includ cele wireless, Cisco ajunge să furnizeze unei game şi mai largi de 
clienţi flexibilitatea necesară alegerii între multiple opţiuni posibile, păstrând în acelaşi timp 
caracteristica de înaltă securitate şi de fiabilitate a unei reţele”.  
 
Noi routere Cisco pentru servicii integrate destinate birourilor mai mici 
 
Noile modele de routere pentru servicii integrate din seriile Cisco 1800 şi Cisco 800 furnizează 
în mod inteligent servicii simultane de înaltă siguranţă, incluzând aici capabilităţi wireless LAN 
IEEE 802.11, oferind astfel clienţilor companii mici şi foarte mici un sistem fiabil unic. Aceste 
routere de mare performanţă beneficiază din plin de conexiunile lor broadband, furnizînd în 
acelaşi timp companiilor mici elemente cheie pentru desfăşurarea afacerilor, precum securitate 
avansată, gestiunea sistemului de la distanţă şi legături WAN de backup.  
 
Aceste routere Cisco pentru servicii integrate vor fi incluse în soluţiile Cisco SMB-Class şi 
Enterprise Business Ready. Partenerii Cisco vor dispune de oportunitatea de a introduce în oferta 
lor soluţii şi servicii de reţele integrate dimensionate conform nevoilor curente şi viitoare ale 
clienţilor proprii. Furnizorii de servicii vor considera aceste noi routere pentru servicii integrate 
ca pe nişte platforme ideale de servicii oferite către întreprinderile mici şi mijlocii împreună cu o 
mare varietate de opţiuni privind infrastructura şi serviciile.  
 



Integrare wireless în platforme 
 
Întreaga linie de routere Cisco pentru servicii integrate suportă acum LAN Wireless 802.11 
inclus sau modular, cu elemente de securitate la cel mai înalt nivel. Noile routere Cisco pentru 
servicii integrate în configuraţie fixă sunt disponibile ca modele wireless. În cazul routerelor 
Cisco modulare pentru servicii integrate, Cisco 1841, seria Cisco 2800 şi seria Cisco 3800, sunt 
disponibile carduri de interfaţă wireless. Integrarea elementului wireless de mare performanţă în 
routere furnizează clienţilor capacitatea de a-şi dinamiza la maxim afacerile, păstrând intacte 
caracteristicile de facilitate a setării şi instalării.  
 
„Noile routere wireless Cisco pentru servicii integrate oferă companiei noastre un grad ridicat de 
mobilitate şi flexibilitate”, afirmă Dan Campbell, CIO la Watt Commercial, una din cele mai 
mari şi mai experimentate companii de antreprenoriat imobiliar din vestul Statelor Unite. „Prin 
abilitatea de a oferi trăsături de securitate incluse şi acoperire wireless, împreună cu servicii de 
gestiune la distanţă, aceste noi routere pot acoperi nevoile forţei noastre de muncă extrem de 
mobile. Acest dispozitiv uşor de instalat elimină nevoia de a construi sau înlocui o infrastructură 
de reţea cablată de fiecare dată cînd instalăm sau desfiinţăm unul din cele peste 30 de sedii la 
distanţă pe care le avem. În acelaşi timp, capacitatea de adăugare facilă a unui nou router 
wireless Cisco pentru servicii integrate la reţea ne ajută enorm în caz de suplimentare 
neprevăzută a personalului folosit de noi”.   
 
Securizarea reţelei din interior  
 
Routerele Cisco pentru servicii integrate sunt, de asemenea, parte a strategiei de securitate Cisco 
Self-Defending Network şi oferă cel mai cuprinzător portofoliu de servicii de securitate inclusă a 
reţelei. Routerele Cisco pentru servicii integrate au capabilităţi de protecţie adaptabilă faţă de 
ameninţări, cu rezultate în securitatea aplicaţiilor, protecţie anti-x şi controlul reţelei. Astfel, 
clienţii au la dispoziţie o platformă unică şi fiabilă pentru instalarea rapidă a aplicaţiilor în reţea 
cu grad ridicat de securitate pentru afaceri.  
 
Noile routere Cisco pentru servicii integrate în configuraţie fixă Cisco 1800 şi Cisco 800 sunt 
livrate cu criptare VPN (reţele private virtuale) inclusă şi hardware de accelerare care suportă 
criptarea IPSec AES şi 3DES. Securitatea Cisco IOS ® este proiectată să protejeze portofoliul 
complet de routere Cisco în scopul unei securităţi complete a reţelei, incluzînd starea firewall-
ului, prevenirea intruziunilor, filtrare Network Admission Control (NAC) şi URL, şi suport 
pentru VPN-uri pe bază de MPLS sau VPN-uri utilizînd criptare de mare viteză IPSec AES şi 
3DES. Cisco Security Device Manager (SDM) versiunea 2.1 suportă toate modelele de routere 
Cisco, de la noile serii Cisco 800 la Cisco 7301, furnizând clienţilor o interfaţă web uşor de 
utilizat pentru setarea în siguranţă şi gestiunea caracteristicilor routerului, incluzînd WAN (wide 
area networking), LAN (local area networking), securitate şi WLAN. 
 
Servicii avansate de gestiune a datelor şi lărgimii de bandă 
 
Cisco prezintă, de asemenea, servicii adiţionale care întăresc capacitatea de gestiune a datelor şi 
conţinutului în cazul routerelor pentru servicii integrate. Noile module EtherSwitch cu 16, 24 şi 
48 de porturi includ capabilităţi Power over Ethernet (PoE) pentru seriile de routere pentru 
servicii integrate Cisco 2800 şi 3800, capabilităţi care furnizează densităţi mai ridicate. Cardurile 



de interfaţă Cisco Serial şi Asynchronous High-Speed WAN furnizează conexiuni flexibile în 
cazul protocoalelor învechite sau în cazul integrării WAN. 
 
În plus, au fost întărite capacităţile de analiză Network Analysis Module (NAM), capacitatea de 
estimare a lărgimii de bandă în cazul Cisco IOS 12.4 pentru o calitate a serviciului definită de 
utilizator (QoS) şi actualizările sistemului Application & Content Networking System (ACNS) 
5.3, cel care ajută la gestionarea traficului şi optimizarea lărgimii de bandă WAN. Managementul 
dispozitivelor şi capacitatea îmbunătaţită de caching ajută la sporirea funcţionalităţii, vitezei de 
instalare a aplicaţiilor şi la reducerea costurilor operaţionale şi a complexităţii, astfel încît clienţii 
să-şi poată amortiza mai repede investiţiile. 
 
Suportul Cisco pentru clienţi 
În cazul familiei de routere pentru servicii integrate, suportul Cisco pentru clienţi include Cisco 
SMB Support Assistant şi Cisco SMARTnet®, destinate pentru întreprinderile mici şi medii, şi, 
respectiv, pentru organizaţiile mari. Cisco SMB Support Assistant furnizează informaţii şi 
instrumente precise care ajută la simplificarea setărilor, configurărilor, depanărilor şi cererilor de 
service. Acest serviciu eficient din punct de vedere al costurilor include înlocuirea 
echipamentelor, mentenanţa sistemului de bază de operare, un portal web şi client uşor de utilizat 
şi acces 8x5 la experţii tehnici Cisco. Cisco SMARTnet® and SMARTnet Onsite livrează 
clienţilor nivel de suport enterprise 24x7, cu un grad mai avansat de asistenţă tehnică, 
instrumente şi informaţii, actualizări şi upgrade-uri ale software-ului pentru sistemele de operare 
şi înlocuirea echipamentelor hardware.  
 
Pentru mai multe informaţii privind produsele anunţate astăzi, inclusiv preţurile şi 
disponibilitatea lor, vizitaţi: http://newsroom.cisco.com/dlls/2005/hd_050205.html 
 
Despre portofoliul de routere Cisco pentru servicii integrate  
 
Portofoliul premiat al routerelor Cisco pentru servicii integrate constă din seriile Cisco 800, 
1800, 2800 şi 3800 şi este unul din cele mai bine vândute portofolii de produse din întreaga 
istorie Cisco. În primele două trimestre, Cisco a livrat peste 100.000 de routere. Dispunând de o 
varietate de servicii precum securitate, voce şi wireless integrate în routere, clienţii au 
flexibilitatea de a selecta platformele şi serviciile potrivite, care răspund nevoilor lor, sunt uşor 
de instalat şi de gestionat şi care păstrează în acelaşi timp un nivel ridicat al performanţelor. 
 
Despre Cisco Systems 
Cisco Systems, Inc. (NASDAQ: CSCO), lider mondial în domeniul echipamentelor de reţea 
pentru Internet, sărbătoreşte anul acesta 20 de ani dedicaţi inovaţiilor tehnologice, avangardei în 
domeniu şi responsabilităţii sociale. Puteţi găsi informaţii despre Cisco la http://www.cisco.com. 
Pentru ştiri la zi, vizitaţi http://newsroom.cisco.com. 
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