
 
COMUNICAT DE PRESĂ 

 
Cisco accelerează succesul operaţional în domeniul IT  

prin simplificarea instalării şi administrării software-urilor  
şi a serviciilor  

 
Cisco introduce o abordare nouă a operaţiilor flexibilizate în reţea  

 
Având în vedere actualele cerinţe comerciale în timp real, clienţii necesită mijloace 
rapide şi eficiente de activare a serviciilor inteligente la nivelul întregii reţele. De 
asemenea, odată cu implementarea de către companii a arhitecturii SONA (Service-
Oriented Network Architecture), consecvenţa serviciilor la nivelul întregii reţele devine 
un factor esenţial pentru succesul lucrului în reţea.  
 
Cisco a anunţat astăzi lansarea unui mod nou de abordare a instalării şi a administrării 
software-ului Cisco IOS, oferind clienţilor următoarele facilităţi: 
 
• Accelerarea instalării şi implementarea completă a seturilor de funcţii Cisco IOS 

Software Activation la nivelul reţelelor globale 
• Administrare şi monitorizare centralizate şi mai exacte a software-urilor şi a 

conformării la termenii de licenţiere  
• Efectuarea simplă şi rapidă a operaţiilor de audit pentru conformarea software-urilor 

la reglementările obligatorii fără afectarea operaţiilor din reţea 
 
Aceste capabilităţi noi se livrează clienţilor prin intermediul software-ului Cisco IOS, 
care conţine un set complet de servicii preinstalate pe noile platforme hardware Cisco, 
permiţând operatorilor de reţele să activeze electronic - oricând doresc - setul de 
caracteristici de upgrade dorit şi capabilităţile noi. De asemenea, sunt disponibile şi 
instrumente şi îmbunătăţiri aduse sistemelor de administrare Cisco, care facilitează 
monitorizarea şi administrarea software-urilor şi a licenţelor Cisco. 
 
„Odată cu lansarea Cisco IOS Software Activation, Cisco evidenţiază rolul important al 
software-ului în utilizarea optimă a aplicaţiilor pe o platformă flexibilă de servicii de 
reţea. Existenţa unor practici optimizate de instalare şi de administrare a software-urilor 
impulsionează excelenţa şi simplitatea operaţionale în reţelele clienţilor”, a declarat 
Marie Hattar, Senior Director, Cisco Network Systems Marketing.  
 
Tot astăzi, Cisco a anunţat lansarea Cisco License Manager, o aplicaţie cu nivel înalt de 
securizare bazată pe client şi pe server pentru administrarea setului de funcţii Cisco IOS 
Software Activation şi a licenţelor. Cisco License Manager automatizează fluxul de lucru 
asociat cu activarea software-ului Cisco IOS prin utilizarea unei interfeţe utilizator 
grafice (GUI) bazate pe utilitare-expert şi se poate utiliza pentru instalări în reţea extinse 
până la 10.000 de dispozitive. Utilizând acest instrument software cu descărcare gratuită, 
clienţii pot accesa imediat un inventar exact al software-urilor instalate şi al seturilor de 



funcţii activate ale software-ului Cisco IOS. Acest instrument permite instalarea rapidă de 
servicii noi prin upgrade-uri de software şi ajută la asigurarea consecvenţei serviciilor la 
nivelul întregii reţele a companiei, facilitând operaţiile de depanare şi accelerând 
efectuarea de audituri neintruzive de conformare a software-urilor. 
 
Standardizând administrarea software-urilor de reţea, clienţii beneficiază de un mod 
consecvent de achiziţionare a actualizărilor de software Cisco IOS prin intermediul 
contractelor de service SMARTnet. Conform termenilor unui contract SMARTnet, 
clienţii primesc, oricând doresc, toate versiunile noi ale software-ului Cisco IOS sub 
forma unui set de funcţii. După activarea noului set de funcţii, clienţii trebuie să 
achiziţioneze un contract SMARTnet pentru a asigura service-ul pentru nou activatul set 
de funcţii al software-ului Cisco IOS. Aplicând o metodă normalizată de administrare a 
software-urilor de reţea, clienţii au posibilitatea să-şi sporească eficienţa operaţională. 
 

Despre Cisco Systems 

Cisco Systems (NASDAQ: CSCO) este liderul mondial în comunicaţiile Internet care 
contribuie la transformarea conectării, comunicării şi colaborării interpersonale. 
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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