
 

 

 
 

 
 

Cisco şi Nokia impulsionează domeniul comunicaţiilor unificate mobile 
 

Soluţia Mobile Business de la Cisco şi Nokia este utilizată de peste 100 de clienţi şi este în 
curs de testare la alţi peste 600 de clienţi 

 
Cisco şi Nokia au certificat peste 95 de parteneri de channel pentru soluţia combinată 

 
Cisco şi Nokia au anunţat recent acceptarea soluţiei combinate de comunicaţii unificate mobile de către 
un număr tot mai mare de clienţi şi de parteneri.  Soluţia Mobile Business de la Cisco şi Nokia extinde 
capabilităţile telefonului Cisco® Unified Internet Protocol (IP) la telefoanele inteligente Nokia Eseries în 
reţele bazate pe arhitectura Cisco Unified Wireless Network, pentru a oferi utilizatorilor experienţe de 
comunicaţii mobile neîntrerupte în mediile de companie şi în reţelele celulare publice. De asemenea, cele 
două companii au anunţat că au început să-şi implementeze reciproc soluţiile de mobilitate. Cisco începe 
să instaleze telefoane inteligente Nokia Eseries pentru organizaţiile sale de vânzări din Statele Unite, 
Europa şi zona Asia-Pacific, în timp ce Nokia va începe să implementeze arhitectura Cisco Unified 
Wireless Network pentru birourile, laboratoarele şi platformele de producţie. 
 
„Suntem o universitate cu realizări anuale de 530 de milioane de USD în domeniul cercetării şi 
reprezentăm o comunitate diversificată de persoane, care se dezvoltă pe baza inovaţiilor şi a colaborării”, 
spune Tom Magrini, Assistant Director of Network Services, University Information Technology 
Services (UITS), University of Arizona (UA) – care va furniza telefoanele inteligente Nokia Eseries ca 
soluţii standard de comunicaţii de voce. „Soluţia de la Cisco şi Nokia permite UA să beneficieze de 
facilităţile reţelei de campus Cisco Unified Wireless Network pentru apeluri la numere unice, în condiţiile 
reducerii costurilor pentru telefonie celulară prin routarea apelurilor prin intermediul soluţiei de 
comunicaţii Cisco Unified Communications Manager.  La nivelul celor 186 de clădiri răspândite într-un 
campus cu o suprafaţă de 378 de acri, o reţea duală de telefonie celulară şi WiFi permite UITS să 
furnizeze servicii de comunicaţii de voce în zone unde acoperirea celulară este problematică. Soluţia de la 
Cisco şi Nokia constituie o componentă esenţială a viitoarei strategii de comunicaţii unificate a 
universităţii şi avem în vedere înlocuirea telefoanelor tradiţionale de birou cu telefoane inteligente Nokia 
Eseries pentru îmbunătăţirea mobilităţii şi a productivităţii.” 
 

Actualmente, soluţia Mobile Business de la Cisco şi Nokia este implementată la peste 100 de clienţi – 
primăria oraşului Biel (Elveţia), primăria oraşului Maastricht (Olanda), Millipore (Statele Unite), 
Omicron (Austria), SESCAM (Spania), Tifco Hotels (Irlanda) şi University of Arizona (Statele Unite). În 
plus, soluţia combinată este în curs de testare în peste 600 de companii mari şi IMM-uri. 


