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Blíži sa najväčšia networkingová konferencia na Slovensku 
 
 
O dva týždne, 24. mája 2006, sa v Bratislave v hoteli Crowne Plaza začne 
najvýznamnejšia technologická konferencia zameraná na prezentáciu najnovších 
riešení z oblasti sieťových technológií. 

 
CISCO EXPO 2006 bude predovšetkým o inteligentných sieťach a o tom, aký význam majú 
v stratégii podnikateľských organizácií. Networkingová konferencia je určená odborníkom z 
oblasti IT a komunikácií, zo všetkých oblastí podnikania, štátnej správy a samosprávy 
a zároveň aj vedúcim pracovníkom z oblasti obchodu, stratégie a riadenia podniku. 

Viac ako 30 renomovaných prednášajúcich vo vyše 40 prednáškach predstaví najnovšie 
trendy v oblasti sieťových technológií, spolu s prehľadom riešení, produktov a prípadových 
štúdií vrátane živých predvádzacích ukážok. Súčasťou prednášok budú aj príklady 
úspešných implementácií a predstavenie širokého portfólia nadstavbových aplikácií 
sprostredkované etablovanými partnermi Cisco Systems. Partneri Cisco Systems budú 
počas konferencie prezentovať konkrétne systémy a riešenia aj na svojich odborných 
technických stánkoch. 

Konferencia poskytne komplexný prehľad trendov a smerov rozvoja komunikačných 
technológií. Jedným z highlightov konferencie bude prednáška o strategickej vízii spoločnosti 
Cisco Systems o Inteligent Information Network (IIN), ktorej konečným cieľom je vytvoriť 
adaptívny, robustný a inteligentný info-komunikačný systém, ktorého výsledkom bude rýchla 
adaptácia na požiadavky trhu a jednoduchá rozšíriteľnosť poskytujúca pretrvávajúcu 
konkurenčnú výhodu pre zákazníkov. 

Kompletný program konferencie nájdete na http://www.ciscoexpo.sk/agenda.shtml. 
 
 
Súčasťou konferencie bude aj spoločenský večer pod názvom Cisco Route 06, kde okrem 
ďalších interpretov vystúpi aj Miro Žbirka.  
 

- koniec – 
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