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Cisco lansează o nouă tehnologie pentru comunicare şi colaborare în reţea 
Cisco TelePresence extinde conceptul de reţea ca platformă pentru comunicaţii de tipul „în 

persoană“. Cisco adaugă o nouă categorie în portofoliul tehnologiilor inovatoare 
 
Cisco a anunţat astăzi lansarea Cisco TelePresence, o tehnologie nouă pentru crearea unor 
experienţe de comunicare unice – de tipul „în persoană“ – între oameni, locuri şi evenimente – 
indiferent de localizarea geografică. Datorită inovaţiilor Cisco în tehnologiile de comunicaţii video, 
audio şi la distanţă prin reţele Internet Protocol (IP), Cisco redefineşte experienţa comunicaţiilor 
personale directe.  
 
Cercetările recente arată că peste 60 % din comunicarea de tipul „în persoană“ este nonverbală. Cu 
toate acestea, instrumentele de facilitare a colaborării existente în prezent nu captează mesajele 
nonverbale pe care oamenii le transmit în cadrul comunicării personale directe. Cisco TelePresence 
transformă experienţele de comunicare la distanţă, având capacitatea de a capta aceste interacţiuni 
importante prin intermediul unor experienţe de înaltă calitate, care sunt aproape identice cu 
interacţiunile personale directe, indiferent de distanţa fizică între interlocutori.  
 
Utilizând accesibilitatea şi inteligenţa reţelei, Cisco TelePresence poate elimina barierele geografice 
în cadrul comunicării, asigurând în acelaşi timp o experienţă de comunicare de înaltă calitate. 
Având capacitatea de a crea senzaţia de interacţiune directă cu cineva care stă de cealaltă parte a 
mesei virtuale TelePresence, tehnologia Cisco TelePresence îmbunătăţeşte radical experienţa 
comunicaţiilor la distanţă. În plus, Cisco TelePresence utilizează capacităţile unice ale sistemului 
Cisco Unified Communications, apelurile de tip TelePresence devenind la fel de simple ca şi 
apelurile telefonice obişnuite.  
 
Aplicaţii ale tehnologiei Cisco TelePresence 
Tehnologia Cisco TelePresence – care utilizează soluţii inovatoare create şi implementate de Cisco, 
precum video cu rezoluţie ultraînaltă de 1080p, latenţă end-to-end imperceptibilă şi audio spaţial în 
bandă largă – deschide calea spre modele de afaceri dinamice, furnizând o experienţă personală 
intensă. Pe măsură ce teleprezenţa va lua amploare, Cisco va dezvolta aplicaţii suplimentare 
dedicate unor domenii specifice, cum ar fi asistenţa medico-sanitară, comerţul cu amănuntul, 
sistemul bancar, divertismentul sau sectorul public. Concret, stabilirea unei întâlniri cu medicul, 
„specialistul virtual“ pentru consultaţii locale, realizarea de interviuri sau depoziţii la distanţă, o 
întâlnire de familie între bunici şi nepoţi – toate acestea vor fi posibile fără necesitatea deplasării. 
Prima aplicaţie lansată pe piaţă, anunţată astăzi, este soluţia Cisco TelePresence Meeting, care este 
concepută în mod specific pentru companii şi are drept scop facilitarea colaborării şi îmbunătăţirea 
productivităţii. 
 
Reţeaua a evoluat de la supermagistrala informaţională a anilor ’90 la o platformă care susţine toate 
formele de comunicaţii, permiţând dezvoltarea unor modele de afaceri noi, imposibil de realizat 



până în prezent. Cisco TelePresence este o aplicaţie inovatoare pentru această platformă şi 
catapultează conceptul de comunicaţii şi colaborare la distanţă la un nivel remarcabil de ridicat. 
 
Soluţiile video Cisco Enterprise 
Reţeaua a devenit o platformă pentru furnizarea în timp real de conţinut video. Cisco TelePresence, 
cea mai recentă tehnologie Cisco, este a treia dintr-o serie de soluţii video noi pentru companii. 
Acest portofoliu mai include soluţia pentru securitate fizică/supraveghere video (lansată anul 
acesta) şi Cisco Digital Media System, o soluţie (lansată luna trecută) pentru crearea, gestionarea şi 
furnizarea de conţinut media digital. Toate aceste produse sunt furnizate de Emerging Markets 
Technology Group de la Cisco, o echipă internă care îşi asumă provocarea de a introduce tehnologii 
inovatoare pe pieţele adiacente celor pe care portofoliului tradiţional Cisco este bine cunoscut.  
 

Furnizarea tehnologiei Cisco TelePresence 
Profitând de poziţia de lider în domeniul tehnologiilor inovatoare, dar şi de răspândirea globală a 
partenerilor de afaceri, a furnizorilor de servicii recomandaţi, a serviciilor proprii şi a capacităţii de 
asigurare a asistenţei tehnice, Cisco accelerează procesele de instalare, asigură optimizarea continuă 
a soluţiei şi implementarea de aplicaţii comerciale suplimentare ale soluţiei Cisco TelePresence. 
Programul Cisco TelePresence Advanced Technology Provider (ATP) include în prezent 23 de 
parteneri din întreaga lume. Prin intermediul acestui program, Cisco oferă asistenţă partenerilor 
pentru asigurarea competenţei profesionale necesare, a proprietăţii intelectuale şi a serviciilor de 
asistenţă tehnică pe întreg ciclul de viaţă al soluţiei, astfel încât utilizatorul final să beneficieze în 
condiţii optime de experienţa oferită de soluţia Cisco TelePresence.  
 
Soluţia Cisco TelePresence Meeting se furnizează prin intermediul unei conexiuni de tip 
TelePresence certificată de Cisco. Furnizorii de servicii care îndeplinesc cerinţele necesare pentru 
această titulatură s-au angajat să participe la programul de certificare Cisco TelePresence şi să 
utilizeze tehnologia Cisco pentru a furniza utilizatorilor finali de la nivelul companiilor servicii de 
înaltă calitate, fiabile, simple şi bazate pe avantajele oferite de reţelele inteligente Cisco şi de 
integrarea tehnologiei Cisco TelePresence cu soluţiile Cisco IP Next-Generation Networks 
structurate de furnizori. 
 
Pentru detalii suplimentare despre Cisco TelePresence, accesaţi site-ul Web de la adresa 
http://newsroom.cisco.com/ciscotelepresence/ . 
 
Despre Cisco Systems  
Cisco Systems, Inc., (NASDAQ: CSCO) este liderul mondial în comunicaţiile Internet. 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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