
 
 
 
 
 
 

 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 
 

CISCO EXPO 2005 continuă tradiţia în furnizarea de informaţii  
privind tehnologii şi soluţii de afaceri de ultimă generaţie 

 
Cisco Systems Romania a organizat CISCO EXPO, în perioada 1-2 iunie 2005, la JW Marriott Bucharest 
Grand Hotel. Tema propusă în acest an, Intelligent Information Networks a introdus o nouă viziune şi 
strategie tehnologică privind evoluţia de la reţele de comunicaţii la sisteme integrate, prin dezvoltarea şi 
comunicarea rolului pe care îl are reţeaua pentru o infrastructură IT inteligentă care permite optimizarea 
proceselor de afaceri. La acest eveniment au participat peste 600 de invitaţi din România şi Republica 
Moldova. 
 
„Scopul pe care îl urmărim prin abordarea acestei teme, "Reţele Inteligente de Informaţii - Inteligent 
Information Networks", este de a poziţiona strategia noastră pentru următorii 3-5 ani în direcţia 
consolidării statutului de parteneri preferaţi pentru construcţia unei infrastructuri flexibile şi care 
reacţionează în timp real. Sunt convins că prin implementarea reţelei inteligente, aceasta devenind astfel un 
avantaj strategic pentru companie, prin creşterea agilităţii şi productivităţii în afaceri, putem 
ajuta companiilor româneşti în atingerea obiectivelor de afaceri.” a declarat Bogdan Constantinescu, 
Country Manager Cisco Systems Romania şi Republica Moldova.  
 
Ediţia din acest an a cuprins sesiuni în plen privind impactul pozitiv al utilizării reţelelor inteligente în 
susţinerea strategiilor de afaceri şi creşterea economică generată de accesul în bandă largă. Pe parcursul 
celor 2 zile s-au desfăsurat în paralel 48 de prezentări, grupate pe 5 secţiuni distincte, cu subiecte de mare 
actualitate, printre care: IP Communications, Security, Business Ready Data Center, Storage & Optical, 
Network Management Services, Technology Applications şi soluţii pentru Service Providers.  
 
În cadrul CISCO EXPO au avut  loc prezentări în plen susţinute de: Michael Ganser, Vice President, Central 
and Eastern Europe, Geraint Anderson, Vice President, Service Provider Wireline EMEA, Cisco Systems, 
Pieter Bakker, Chief Commercial Officer, ROMTELECOM, Axel Clauberg, Senior Manager, Consulting 
Engineering, EMEA şi Vincent Bieri, Security Marketing Manager, EMEA, Cisco Systems.  
 
Evenimentul a găzduit o expoziţie permanentă în cadrul căreia au fost prezentate echipamente şi  
demonstraţii tehnice de soluţii şi tehnologii Cisco realizate de partenerii acestei ediţii: 
ROMTELECOM, Datanet Systems, HP Romania, Kernel Control, IBM Romania, Omnilogic, Trend 
Import Export, Trend Micro (reprezentat de GECAD NET) şi Intrarom. Alături de companiile 
menţionate mai au prezentat, de asemenea, Astral, Crescendo, S&T Romania (EMC Velocity Partner). 
Partener principal al evenimentului a fost compania ROMTELECOM.  
 
Una dintre noutăţile acestei ediţii a fost utilizarea unor aplicaţii de telefonie IP: înregistrarea participanţilor 
şi tombola CISCO EXPO utilizând telefoane IP Cisco 7960, pe o platforma Call Manager 4.1, Aplicaţia 
Express Check-In a permis efectuarea înregistrării rapide la eveniment.  

 
 



 
Despre CISCO EXPO: Cisco Systems organizează anual CISCO EXPO în peste 20 de ţări din regiunea 
EMEA, oferind participanţilor posibilitatea de a acumula noi cunoştinţe în domeniul celor mai recente 
tehnologii şi soluţii de afaceri dezvoltate în sprijinul companiilor, întreprinderilor mici şi mijlocii şi 
organizaţiilor de dimensiuni mari. Pentru detalii despre ediţia organizată în acest an la Bucureşti vă invităm 
să vizitaţi site-ul www.ciscoexpo.ro. 
 
 
Despre Cisco Systems, Inc. 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. 
 
Cisco, Cisco Systems şi sigla Cisco Systems sunt mărci comerciale înregistrate ale Cisco Systems, Inc. şi / 
sau ale filialelor sale în Statele Unite şi în anumite alte ţări. Toate celelalte mărci comerciale menţionate în 
acest document aparţin deţinătorilor lor. 
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ROMTELECOM lansează servicii Internet pentru segmentul 
business bazate pe tehnologie Cisco 

 
Reţeaua Cisco aduce noi beneficii de bandă largă pentru clienţi 

 
Bucureşti, România. 2 Iunie 2005. Cisco Systems a anunţat astăzi că 
ROMTELECOM, cel mai mare operator de telecomunicaţii din România, cu  4,3 
milioane de linii şi peste 4 milioane de abonaţi, a finalizat dezvoltarea unei reţele 
Internet Protocol(IP), prima de acest gen, care va furniza  segmentului corporatist din 
43 de zone metropolitane majore din ţară noi servicii securizate bazate pe Internet 
Protocol (IP).  
 
Noua reţea de transport de tip IP (Internet Protocol), bazată pe tehnologia MPLS 
(comutarea multi-protocol pe bază de etichete) va furniza, de asemenea, fundamentul 
pentru reţeaua naţională de bandă largă DSL (Digital Subscriber Line), ce este 
disponibilă comercial din luna mai a acestui an. 
  
ROMTELECOM dezvoltă un portofoliu complet de servicii cu valoare adăugată, 
inclusiv acces IP şi servicii de tip reţele virtuale private (VPN), ca parte a strategiei 
prin care intenţionează să devină lider pe piaţa de servicii pentru corporaţii, până în 
2007. De la momentul lansării serviciilor bazate pe Internet Protocol, veniturile pentru 
clienţii business au crescut semnificativ, numărul celor care utilizează servicii IP fiind 
de peste 2 500. 
  
“Serviciile noastre de acces Internet broadband devin tot mai atractive pentru 
segmentul corporatist, mai ales prin prisma calităţii deosebite, a grijii faţă de client şi 
a echipamentelor Cisco pe care noi le oferim”, a declarat Vasile Voicu, Data 
Services& Internet General Manager, ROMTELECOM. 
 
Totodată, ROMTELECOM intenţionează să extindă gradul de acoperire a reţelei sale 
de (IP) Internet Protocol, până la 50%, în acest an, şi să înceapă eforturile de 
implementare a reţelei de nouă generaţie, având ca scop furnizarea de servicii 
multimedia complete, servicii cu un înalt grad de accesibilitate pentru clienţii din 
întreaga ţară.  
 
“Cisco a acordat consultanţă pe baza unei solide percepţii şi aprofundări a afacerii 
noastre şi a fost în măsură să ofere soluţiile de tip carrier-class, pe care le-am solicitat 
pentru a putea aduce pe piaţă, cât mai repede cu putinţă, serviciile noastre bazate pe 
Internet Protocol”, a declarat  Pieter Bakker, Directorul Executiv Comercial al 
ROMTELECOM . “Iar prin intermediul programului Cisco Powered Network, am 
câştigat de asemenea beneficii suplimentare din experienţa Cisco în furnizarea de 
servicii bazate pe Internet Protocol, pentru piaţa corporatistă”, a mai adăugat Pieter 
Bakker. 



 
“ROMTELECOM şi-a luat angajamentul de a accelera dezvoltarea infrastructurii 
reţelei sale şi are o viziune de a face ca serviciile avansate de business să fie 
disponibile pe întreg teritoriul României. Această dezvoltare a reţelei şi programul de 
modernizare vor aduce contribuţii semnificative la dezvoltarea economică de aici”, a 
declarat Michael Ganser, Vice Preşedinte Cisco Systems pentru Europa Centrală şi de 
Est. 
 
ROMTELECOM a instalat echipamente din seria Cisco 12000 în 8 puncte de prezenţă 
(PoPs) şi  din seria Cisco 7200 în 40 de oraşe. O reţea de înaltă viteză, metropolitană 
pentru capitala ţării, constă în 4 inele de fibră optică bazate pe tehnologia Cisco 
Gigabit Ethernet. 
 
 
Despre ROMTELECOM:  
Cu peste 4,3 milioane de linii în serviciu, din care 82% digitalizate şi 100% 
automatizate, cu peste 50.000 de telefoane publice cu cartelă în toată ţara şi peste 
30.000 km de fibră optică, ROMTELECOM are cea mai dezvoltată infrastructură 
naţională de telecomunicaţii. Informaţii despre portofoliul de servicii si produse 
precum şi orice alte informaţii suplimentare pot fi obţinute accesând site-ul 
www.romtelecom.ro. 
  
Despre Cisco Systems, Inc.  
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. 
 
Cisco, Cisco Systems şi sigla Cisco Systems sunt mărci comerciale înregistrate ale 
Cisco Systems, Inc. şi / sau ale filialelor sale în Statele Unite şi în anumite alte ţări. 
Toate celelalte mărci comerciale menţionate în acest document aparţin deţinătorilor lor. 
 


