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Cisco Systems kupuje Arroyo Video Solutions 

Akvizícia by mala posilniť produktové portfólio Cisco určené pre káblových, 
mobilných aj fixných operátorov 

 
San Jose, USA 
Bratislava, 25. august 2006 

Spoločnosť Cisco Systems definitívne potvrdila ukončenie rokovaní o kúpe kalifornskej 
spoločnosti Arroyo Video Solutions, Inc., ktorá je vedúcou spoločnosťou v oblasti next 
generation riešení pre poskytovateľov televízneho vysielania on-demand a súvisiacich 
služieb. Predaj spoločnosti v hodnote 92 mil. USD by sa mal uskutočniť do konca 
októbra 2006. Produktové portfólio a zamestnanci Arroyo budú integrovaní do skupiny 
Cisco Cable & Video Initiatives Group. 

Integrácia platformy Arroyo do architektonickej štruktúry siete IP-NGN umožní 
zrýchlenie tvorby a distribúcie video záznamov, interaktívnych mediálnych produktov a 
reklamných služieb v prudko rastúcom sektore koncových komunikačných zariadení - 
televíznych prijímačov, osobných počítačov, mobilných telefónov a ďalších prístrojov 
podporujúcich mediálne prenosy. 

„Zábavný priemysel prechádza zásadnými zmenami. Zvyšuje sa dopyt po 
individualisticky orientovaných službách on-demand. Priemysel rýchlo prechádza od 
konceptu „video on-demand“ ku konceptu „čokoľvek on-demand“, pričom okrem typu 
a charakteru prenášaných dát sa menia aj prenosové kanály a prijímacie zariadenia. 
Produkty spoločnosti Cisco umožňujú realizovať tieto koncepty v praxi,“ povedal 
Michelangelo A. Volpi, senior vice prezident Cisco pre routing a služby service 
providerom. „Pridaním inovatívneho softvéru Arroyo sa rozširuje spektrum spôsobov 
dodávania mediálneho obsahu. Operátori budú schopní dodať zákazníkom svoje 
produkty ľubovoľným spôsobom a na všetky druhy koncových zariadení.“ 

Cisco v rámci akvizície získa aj dvoch medzinárodne uznávaných technických expertov. 
Drew Major je špičkový odborník v oblasti sieťových operačných systémov a pôvodný 
zakladateľ spoločnosti Novell, Paul Sherer je bývalý technologický riaditeľ spoločnosti 
3Com a autor množstva sieťových patentov a technológií. 
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