
 

 
 

 
 
 

Comunicat de presă 
 

Deutsche Bank valorifică avantajele sistemului Cisco Unified Communications 
 

 
Cisco Systems  a anunţat astăzi ca a atins cifra de 8 milioane de telefoane de tip Cisco Unified 
Internet Protocol (IP) furnizate către partenerii lor. Telefonul cu numarul 8 000 000 a fost instalat 
la Deutsche Bank, una dintre cele mai mari bănci din lume.  
 
Acest moment important demonstrează adoptarea în creştere a tehnologiei Cisco Unified 
Communications şi continuarea dominaţiei Cisco pe piaţa comunicaţiilor IP pe piaţa globală a 
companiilor de dimensiuni mari.  
  
“Pe măsură ce piaţa comunicaţiilor IP ia viteză, companii din lumea întreagă înţeleg în continuare 
valoarea pe care sistemul Cisco Unified Communications o conferă  organizaţiilor lor” a spus 
Barry O'Sullivan, Vicepreşedinte şi Director General, IP Communications Business Unit la 
Cisco.  “Deutsche Bank, un client tradiţional al Cisco, îşi extinde capacităţile de comunicaţii prin 
implementarea serviciilor de voce prin IP bazate pe sistemele Cisco Unified CallManager 5.0 şi 
telefoanele Unified IP Cisco” 
  
Bazându-se pe o evaluare strategică a necesităţilor sale privind telefonia, Deutsche Bank a ales 
Cisco pentru furnizarea soluţiei unificate de comunicaţii.  În prima etapă, Deutsche Bank va 
instala aproape 1000 de telefoane IP de tip Cisco Unified 7961 şi 7911 în birourile sucursalelor 
sale din Statele Unite, cu potenţiala extindere a serviciilor de voce la nivelul întregii sale structuri 
operaţionale din Statele Unite. Ca parte a acestei extinderi, Deutsche Bank implementează de 
asemenea software-ul Cisco Unified CallManager şi sistemul de mesagerie vocală Cisco Unity, o 
soluţie bazată pe IP, care combină funcţionalitatea sistemului de mesagerie vocală tradiţională cu 
un browser de Web, ceea ce permite utilizatorilor să acceseze şi să gestioneze mesajele vocale de 
pe un telefon sau un PC. 
 
“Cu noile noastre servicii Unified Communications de la Cisco, Deutsche Bank va putea să 
integreze vocea, video şi datele în cadrul unui singur sistem şi cu un singur furnizor” a spus 
Reiner Bayard, managing director şi şeful administrării generale a  reţelelor de la Deutsche Bank.  
“Vom fi capabili să realizăm cu uşurinţă scalarea reţelei şi a serviciilor pentru a face faţă 
dezvoltării ulterioare şi vom creşte productivitatea prin folosirea noilor servicii de mobilitate, 
cum sunt facilităţile de tip softphone şi extension mobility.” 
 
Cu Cisco Extension Mobility, o facilitate intrinsecă a software-ului Cisco Unified CallManager, 
angajaţii Deutsche Bank se pot conecta la orice telefon IP Cisco, îl pot personaliza cu propriul 
număr de telefon, cu setările şi registrul de numere de telefon proprii. De exemplu, directorii ce 
iau parte la reuniuni într-un alt birou al Deutsche Bank se pot conecta cu ajutorul unui telefon 



 

Cisco 7961 Unified IP într-o conferinţă telefonică şi să folosească propriul buton personalizat de 
accesare a mesajelor, pentru a-şi asculta mesajele stocate pe sistemul de mesagerie vocala a 
sistemului Cisco Unity, cu aceeaşi  uşurinţă cu care ar face-o din propriul birou. Aceasta permite 
angajaţilor să răspundă mai prompt la chestiunile urgente. 
 
 
Despre Cisco Unified Communications 
Cisco Unified Communications garantează că informaţiile şi interacţiunile ajung la destinatari în mod 
rapid — folosind canalul de transmisie cel mai eficient. Proiectat pentru a fi uşor de folosit, ajută 
utilizatorii să intre în legătură cu persoane, instrumente şi conţinutul de date de care au nevoie, oriunde s-
ar afla şi conform propriilor lor reguli şi preferinţe.  Acest nou sistem este un bun exemplu privind felul în 
care reţeaua este platforma ce asigură eficacitatea comunicaţiilor.  
 
Despre Cisco Systems 
Cisco Systems, Inc. (indice NASDAQ: CSCO), este liderul mondial în furnizarea soluţiilor de reţea pentru 
Internet. Informaţii despre Cisco pot fi obţinute de la adresa http://www.cisco.com. Pentru ştiri de ultimă 
oră, vă rugăm accesaţi http://newsroom.cisco.com.  
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