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Banca Comercială Română (BCR) alege routerele Cisco pentru servicii integrate 
în procesul modernizării reţelei de unităţi 

 
BCR îşi pregăteşte infrastructura pentru a avea avantaj competitiv pe termen lung 

 
Bucureşti, România – 16 noiembrie 2005: Astăzi, Cisco Systems a anunţat că Banca 
Comercială Română (BCR) a adoptat o nouă soluţie de comunicaţii, bazată pe 
routerele Cisco pentru servicii integrate, menită să îmbunătăţească infrastructura de 
reţea la nivelul sucursalelor bancare. BCR instalează în sucursalele sale din ţară o 
infrastructură de comunicaţii de ultimă generaţie, cu securitate integrată, pentru a 
asigura alinierea la standardele din domeniu şi crearea unor avantaje competitive pe 
termen lung pe piaţa românească de servicii financiare. 
 
BCR îşi va instala conexiuni duale pentru fiecare sucursală, având drept scop 
asigurarea unei soluţii de comunicaţii redundante ceea ce va contribui la reducerea 
riscurilor şi va sprijini conformarea la standardele actuale din domeniul serviciilor 
financiare. Adoptând noua soluţie, BCR va beneficia de avantajele utilizării 
conexiunilor existente, la care sunt  adăugate routerele Cisco pentru servicii integrate, 
conferind o rezilienţă superioară conexiunilor reţelei proprii WAN (wide-area 
network) la sucursalele individuale.  
 
BCR – care se află în proces de privatizare – necesită conexiuni fiabile şi securizate 
între infrastructura centrului său principal de date şi sediile sucursalelor din ţară. 
Banca a decis că instalarea routerelor Cisco pentru servicii integrate reprezintă soluţia 
optimă pentru reducerea costurilor operaţionale, combinând într-o platformă unică 
securitatea reţelei cu funcţiile de transfer de date. Până la sfârşitul anului 2005, BCR 
va finaliza conectarea majorităţii sucursalelor din teritoriu, beneficiind de o securitate 
sporită a comunicaţiilor.  
 
„În procesul de dezvoltare pe termen lung, am ajuns la concluzia că avem nevoie de o 
infrastructură inteligentă, care să poată evolua în paralel cu implementarea noilor 
servicii bazate pe reţeaua de comunicaţii – cum ar fi  accelerarea aplicaţiilor – şi care 
să asigure o platformă pentru convergenţa la nivelul reţelei”, a declarat Petre Preda, 
Vicepreşedinte Executiv, Banca Comercială Română. „Una dintre cerinţele imediate 
este construirea unei infrastructuri la nivelul sucursalelor, capabilă să asigure 
angajaţilor noştri care lucrează direct cu clienţii un acces rapid şi securizat la 
aplicaţiile si bazele de date centrale şi la informaţiile despre clienţi – distribuite în 
reţeaua noastră WAN.”, a adăugat Petre Preda. 
 
Reducând durata de soluţionare a cererilor clienţilor, banca doreşte să dinamizeze 
relaţiile angajaţilor sucursalelor cu aceştia şi să accelereze procesele decizionale 
pentru activităţi precum acordarea creditelor, care necesită accesul la aplicaţiile de tip 
CRM (managementul relaţiilor cu clienţii) instalate la nivelul centrului de date 
principal. De asemenea, BCR doreşte să profite de infrastructura securizată de 



comunicaţii pentru instalarea unor servicii de comunicaţii suplimentare cum sunt 
videoconferinţele şi sistemele de e-learning.  
 
„Viziunea Cisco pentru realizarea de reţele de comunicaţii inteligente corespunde 
concepţiei BCR despre reţeaua de comunicaţii ca activ strategic pentru transformarea 
activităţilor comerciale”, a spus Kaan Terzioglu, Managing Director for Central and 
Eastern Europe, Cisco Systems. „Având în vedere continuarea procesului de integrare 
europeană, utilizarea de către băncile din această regiune a unor infrastructuri de 
comunicaţii securizate pentru transformarea activităţilor bancare la nivelul 
sucursalelor poate contribui la diminuarea presiunilor concurenţiale şi la optimizarea 
colaborării lor cu principalii jucători europeni din domeniu.”  
 
În procesul de implementare la scară naţională a proiectului, BCR a colaborat – pentru 
implementarea infrastructurii şi pentru servicii de consultanţă – cu compania 
Omnilogic, partener Cisco.  La sediile sucursalelor, BCR instalează routere pentru 
servicii integrate Cisco 2800/3800 cu opţiuni de securitate, care se vor adăuga 
routerelor de acces Cisco, senzorilor Cisco IDS 4210 şi infrastructurii de firewall-uri 
PIX existente. La sediul central, BCR instalează routere Cisco 7500 şi Cisco 7200, 
care vor conecta noile infrastructuri ale sucursalelor la reţeaua WAN a băncii. 
Infrastructura LAN de la sediul central este suportată de switch-uri Cisco Catalyst 
6500 şi Cisco Catalyst 3750.  
 
Despre Banca Comercială Română (BCR) 
BCR este cea mai importantă bancă din România, gestionând active de peste 8 
miliarde de EURO şi deţinând aproape o treime din piaţa serviciilor bancare. BCR are 
în prezent 350 sucursale şi agenţii în întreaga ţară, având unităţi în majoritatea 
oraşelor cu peste 10.000 de locuitori. Banca pune la dispoziţia clienţilor servicii de 
Internet banking şi e-commerce, emite 15 tipuri de carduri de credit şi de debit şi are 
instalată cea mai mare reţea naţională de ATM (aproape 1000). Numărul clienţilor a 
crescut constant, ajungând în prezent la peste 5  milioane, din care 90% sunt clienţi 
persoane fizice. 

 
BCR se prezintă astăzi ca cel mai important grup financiar din România, cu activităţi în ţară 
şi străinătate, prin subsidiare şi sucursale bancare, cu o prezenţă marcată prin societăţile 
sale de profil, pe piaţa de capital, pe piaţa leasingului, pe cea a asigurărilor şi în domeniul 
managementului activelor.  

 

Despre Cisco Systems 
 Cisco Systems (NASDAQ: CSCO) este lider mondial în domeniul echipamentelor de 
reţea pentru Internet. Puteţi găsi informaţii despre Cisco la http://www.cisco.com. 
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sunt furnizate de Cisco Systems International BV, o filială aflată în întregime în 
posesia Cisco Systems, Inc. 
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