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Cisco Systems a devenit lider mondial pe piaţa comunicaţiilor de voce pentru 

companii de dimensiuni mari 
 

Un raport al firmei Synergy Research Group arată că, în trimestrul al treilea al 
anului curent, compania Cisco Systems a realizat cele mai mari beneficii nete 

comparativ cu toţi furnizorii tradiţionali de soluţii IP PBX şi TDM 
 

Bucureşti - 24 noiembrie 2005 – Cisco Systems reprezintă principalul furnizor de pe piaţa 
mondială în domeniul comunicaţiilor de voce pentru companii de dimensiuni mari, conform 
unui raport al firmei de cercetare Synergy Research Group, bazat pe cifrele de afaceri din cel 
de al treilea trimestru al anului 2005. Piaţa analizată include date atât despre sisteme bazate pe 
Internet Protocol (IP), cât şi despre sisteme de telefonie tradiţionale, 
 
În raportul său, intitulat „Cotele din trimestrul al treilea 2005 pe piaţa comunicaţiilor de voce 
pentru companii”, Synergy Research Group menţionează că vânzările de produse Cisco de 
comunicaţii IP au depăşit vânzările de soluţii de voce pentru companii de dimensiuni mari ale 
fiecăreia dintre firmele concurente. Cisco Systems este lider pe piaţa de telefonie IP de mai 
mulţi ani, însă acum este prima oară când această companie a vândut mai multe soluţii de 
comunicaţii de voce bazate pe IP decât soluţiile combinate IP, hibride, PBX şi TDM ale 
fiecăreia din firmele concurente . 
 
„Aceste rezultate arată că, de acum, telefonia IP a intrat cu adevărat pe piaţa principală de 
comunicaţii. Faptul că, după numai şase ani de la intrarea sa pe piaţa mondială (1999), Cisco 
Systems a devenit lider în domeniul comunicaţiilor de voce – un domeniu cu numeroase firme 
concurente cunoscute pe plan mondial – reprezintă un lucru remarcabil pentru această 
companie. Performanţele susţinute realizate de Cisco Systems reflectă acceptarea de către 
clienţi a soluţiilor de voce bazate pe IP precum şi avantajele financiare şi de productivitate 
oferite de acestea”, a declarat Jeremy Duke, President& CEO al Synergy Research Group. 
 
Poziţia de lider a companiei Cisco se reflectă în mai multe aspecte concrete. În prezent, Cisco 
este liderul incontestabil al vânzărilor de telefoane IP cu peste 6 milioane de aparate 
comercializate în total la nivel global. Pe plan mondial, Cisco are peste 30.000 de clienţi de 
servicii de voce; peste 80 dintre aceşti clienţi au instalate deja peste 5.000 de telefoane IP. 
Cisco înlocuieşte zilnic aproximativ 12.000 de terminale telefonice clasice, oferind 
utilizatorilor sisteme de comunicaţii cu facilităţi semnificative şi demonstrabile privind 
productivitatea, flexibilitatea şi uşurinţa în utilizare. 
 
„Suntem mândri că, pentru prima oară, ne-am depăşit concurenţii pe piaţa comunicaţiilor de 
voce. Deşi acest fapt reflectă doar începutul unor schimbări majore în industria de profil, forţa 
soluţiilor Cisco, competenţa partenerilor săi şi suportul tehnic oferit sunt recunoscute, pe zi ce 
trece, de tot mai mulţi clienţi ai companiei noastre”,a afirmat Don Proctor,  senior vice 
president, Cisco’s Voice Technology Group. 
 
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. 
 


