
 

 

Cisco impulsionează mobilitatea în afaceri 

 

Noua arhitectură integrează dispozitive, aplicaţii şi reţele pentru mobilitate. 
Tehnologiile Cisco sunt susţinute de numeroşi dezvoltatori de aplicaţii şi soluţii 

Cisco a anunţat recent lansarea unei arhitecturi evoluate care permite companiilor să facă faţă şi 
chiar să depăşească actualele cerinţe de mobilitate. Această tehnologie marchează trecerea de la 
comunicaţiile wireless de bază la comunicaţiile de generaţie următoare pentru mobilitate în 
afaceri, care transformă procesele de afaceri prin stimularea colaborării şi creşterea productivităţii. 
Acest anunţ face parte din Cisco Motion – o viziune Cisco inovatoare pentru mobilitate în afaceri 
care furnizează soluţii practice pentru integrarea dispozitivelor mobile, a aplicaţiilor, a securităţii 
şi a reţelelor separate într-o platformă unificată. 

       
Elementul central al viziunii Cisco Motion este motorul Cisco 3300 MSE (Mobility Services 
Engine – motor pentru servicii de mobilitate). Această platformă oferă o interfaţă API deschisă 
pentru consolidarea şi asistarea unei game largi de servicii de mobilitate la nivelul reţelelor 
wireless şi cablate. Cisco lansează patru oferte iniţiale de software-uri pentru MSE: Cisco 
Context-Aware Software, Cisco Adaptive Wireless Intrusion Prevention System (wIPS), Cisco 
Secure Client Manager şi Cisco Mobile Intelligent Roaming. Cisco MSE şi software-ul său se 
integrează cu portofoliul Cisco Unified Wireless Network, Cisco Unified Communications 
Manager şi dispozitivele compatibile Cisco pentru extinderea acoperirii şi valorii sistemelor de 
mobilitate ale companiilor. 
 
Despre Cisco Systems 
Cisco, (NASDAQ: CSCO) este liderul mondial în comunicaţiile Internet care transformă modul de 
conectare, de comunicare şi de colaborare interpersonală.  Ştirile şi informaţiile Cisco sunt disponibile la 
adresa Web http://www.cisco.com. Pentru ştiri de ultimă oră, accesaţi pagina Web de la adresa 
http://newsroom.cisco.com.  Echipamentele Cisco pentru zona europeană sunt furnizate de Cisco Systems 
International BV, o filială în proprietate exclusivă a Cisco Systems, Inc. 
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