
 

 

Cisco na Mobile World Congress 2008: 
mobilné aplikácie pre komunikáciu, prácu aj zábavu 

BARCELONA, Španielsko - Mobile World Congress – február 2008 – Spoločnosť Cisco® 
predstavila aplikácie v oblasti mobilnej komunikácie, práce a zábavy. Tieto služby predstavujú 
strategickú príležitosť pre poskytovateľov služieb. 

„V súčasnosti je mimoriadne dôležité dodávať užívateľom po celom svete mobilný obsah a dáta 
- okamžite, cez rôzne technológie a v takej kvalite, na akú sme si zvykli v pevných sieťach,“ 
povedal Larry Lang, viceprezident a generálny manažér obchodnej jednotky spoločnosti Cisco 
pre služby a mobilitu. 

Cisco v spolupráci s mnohými firmami predstavilo nasledujúce aplikácie a služby: 

• Riešenie pre mobilnú televíziu DVB-H – využíva otvorenú architektúru na báze 
štandardov, ktorá sa dokáže prispôsobiť novým inováciám a meniacim sa požiadavkám.  

• Three-Screen Video  – riešenie na báze IP, ktoré umožňuje voľne presúvať obsah medzi 
rôznymi zariadeniami ako sú televízia, PC či handheld. 

• VoIP pre mobilných operátorov - Cisco Service Exchange Framework pomáha 
operátorom prepojiť používateľov hlasových služieb cez internet (Voice-over-Internet-
Protocol, VoIP) s mobilnými hlasovými sieťami; podporuje vlastnosti ako zoznam kontaktov 
či prítomnosť. Riešenie dopĺňa aplikačný server od iSkoot, ktorý slúži ako VoIP proxy pre 
účastníkov. Tento server už využívajú viacerí poskytovatelia služieb v Európe. 

• Komunikácia cez pevné a mobilné siete (mobilná kanc elária)  – integrácia mobilných 
a hlasových sietí pre biznis. Personeta zabezpečuje flexibilné prostredie pre vytváranie 
a poskytovanie služieb v oblasti hlasu, dát a správ. 

• Rodi čovský portál – Cisco Service Exchange Framework a riešenia od AdaptiveMobile 
pre poskytovateľov mobilných služieb umožňujú rodičom monitorovať všetky typy 
prevádzky z a do mobilného telefónu dieťaťa a chrániť deti pred nevhodným obsahom. 

• Služby mobilného obsahu – Cisco Service Exchange Framework a aplikácie od Openet 
pre mobilných operátorov umožňujú kapitalizovať služby mobilného obsahu a aplikovať 
diferencovaný prístup k billingu.  

• Bezdrôtový širokopásmový prístup – spoločnosť Cisco predstavuje svoju kompletnú 
ponuku riešení v tejto oblasti s dôrazom na Wireless Mesh Network, rádiovú sieť WiMAX a 
ASN Gateway.  

Poskytovatelia služieb sa menia na poskytovateľov zážitkov, a mobilný širokopásmový prístup 
môže vytvoriť základ pre nové mobilné služby. Mobilita už nie je vlastnosťou konkrétneho 
zariadenia, technológie či služby – je to vlastnosť ľudí, ktorí sa môžu slobodne pohybovať po 
celom svete a súčasne môžu pomocou akéhokoľvek zariadenia podľa svojho výberu ostať 
v spojení s inými ľuďmi.  

Ďalšie informácie o spoločnosti Cisco na Mobile World Congress sú na adrese 
http://www.cisco.com/web/learning/le21/le34/MWC/2008/index.html. 
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