
 

 

 

 

Cisco anunţă definitivarea acordului de achiziţionare a companiei PostPath 

 
Software-ul PostPath pentru e-mail şi agende calendaristice va îmbunătăţi platforma pentru 

colaborare Cisco WebEx Connect 

 
 
Cisco a anunţat ieri definitivarea acordului de achiziţionare a companiei private PostPath, Inc., un 
furnizor de software pentru e-mail şi agende calendaristice. Cu sediul la Mountain View, 
California şi deţinând un centru de operaţii la Sofia, în Bulgaria, PostPath va îmbunătăţi actualele 
capabilităţi de e-mail şi agende calendaristice ale platformei pentru colaborare Cisco WebEx 
Connect. 
 
În actualul mediu dinamic de afaceri, colaborarea eficientă şi adaptivă este un element esenţial 
pentru crearea şi menţinerea de avantaje concurenţiale. Software-ul PostPath va contribui la 
extinderea capabilităţilor platformei flexibile Cisco pentru colaborare bazate pe SaaS (Software-
as-a-Service) care include mesagerie instantanee, comunicaţii de voce, video şi de date, 
instrumente de gestionare a documentelor şi aplicaţii Web 2.0. Această combinaţie va permite 
clienţilor să utilizeze colaborarea pentru accelerarea proceselor comerciale la nivelul companiilor 
şi între companii. 
 
PostPath oferă o soluţie de e-mail, de agende calendaristice şi de colaborare bazată pe Linux. 
Această soluţie este interoperabilă cu numeroase alte soluţii de e-mail şi oferă un client Web 
AJAX independent de browser. În plus, software-ul de la PostPath este compatibil cu o serie de 
aplicaţii-client mobile. Software-ul PostPath este foarte securizat şi scalabil şi încorporează 
arhitecturi Web 2.0 inovatoare pentru satisfacerea cerinţelor companiilor de diverse mărimi 
pentru a oferi clienţilor Cisco experienţe de utilizare de generaţia următoare.  
 
Achiziţionarea companiei PostPath este un bun exemplu al strategiei inovatoare Cisco „dezvoltă, 
cumpără şi creează parteneriate” pentru penetrarea rapidă a pieţelor noi şi captarea principalelor 
tranziţii din pieţe. În afara inovaţiilor software interne, Cisco investeşte activ şi achiziţionează 
companii pentru a-şi susţine strategia software proprie; printre companiile achiziţionate recent se 
numără binecunoscuţii lideri în domeniu WebEx, IronPort şi Securent. 
 

Despre Cisco Systems 

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. 

 


