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Cisco anunţă definitivarea acordului de achiziţionare a companiei DiviTech 
Interfaţa DSM DiviTech va îmbunătăţi soluţiile video Cisco 

 
Cisco a anunţat recent intenţia de achiziţionare a companiei daneze DiviTech A/S, lider în domeniul DSM 
(Digital Service Management – Administrarea serviciilor digitale).  Soluţia DSM DiviTech oferă furnizorilor 
de conţinut media, operatorilor de servicii prin cablu şi difuzorilor de IPTV (Internet Protocol Television) o 
interfaţă intuitivă pentru crearea, modificarea şi administrarea reţelelor video. 
 
 Achiziţionarea companiei DiviTech va contribui la îmbunătăţirea strategiei Cisco de furnizare de 
servicii video.  Tehnologia DSM DiviTech include o aplicaţie software care va permite furnizorilor de 
servicii să centralizeze difuzarea de conţinut localizat – ştiri regionale sau transmisii video şi servicii la 
cerere – în contexte geografice specifice.  Cisco intenţionează să integreze produsul DSM DiviTech cu 
binecunoscuta soluţie Cisco® ROSA de administrare a reţelelor şi a elementelor de reţea (NEL), în 
vederea creării unei platforme complete pentru toate nivelurile de administrare a comunicaţiilor video 
digitale (element, reţea şi serviciu) într-un produs modular unic.  
 
 „DiviTech asigură companiei Cisco o echipă constituită din câţiva dintre cei mai talentaţi ingineri din 
domeniul DSM. Platforma DSM DiviTech va deveni un element de bază în menţinerea poziţiei de lider a 
companiei Cisco în domeniul instrumentelor şi aplicaţiilor de administrare de generaţie următoare pentru 
reţele video complexe.” (Dean Rockwell, Vice President and General Manager, Digital Media, Service 
Provider Video Technology Group, Cisco) 
 
  
 
Despre Cisco  
 
Cisco, (NASDAQ: CSCO) este liderul mondial în comunicaţiile Internet care transformă modul de 
conectare, de comunicare şi de colaborare interpersonală.  Informaţii despre Cisco se găsesc la adresa 
Web http://www.cisco.com. Pentru ştiri de ultimă oră, accesaţi site-ul Web de la adresa 
http://newsroom.cisco.com. 
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Cisco, sigla Cisco şi Cisco Systems sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Cisco 
Systems, Inc. în SUA şi în alte câteva ţări. Toate celelalte mărci menţionate în acest document sunt 

proprietatea firmelor respective. Utilizarea termenului de partener nu implică o relaţie de parteneriat între 
Cisco şi oricare altă companie. Acest document face parte din Informaţiile Publice Cisco. 

 


