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Tlačová správa 
 
 
Cisco a ALEF NULA spolu vsadili na e-learning 
Spoločnosť Cisco a jeden z najvýznamnejších distribútorov jej zariadení na Slovensku, ALEF NULA, 
spolu uskutočnia sériu e-learningových kurzov. Prostredníctvom technológie  WebEx umožnia 
predajcom online skvalitniť svoju odbornú úroveň v oblasti predaja bezpečnostných technológií. 
 
Bratislava 28. apríl 2008  – Cisco a Alef Nula budú spolupracovať na sérii unikátnych školení v oblasti 
bezpečnostných riešení. V priebehu mája a júna umožnia viac ako 250-im predajcom na Slovensku 
a v Čechách zlepšiť svoje schopnosti počas šiestich odborných školení. Špecialitou je, že predajcovia 
pritom nemusia opustiť pohodlie domova či kancelárie. Moderný e-learningový spôsob umožní 
predajcom  pôsobiacim na trhu malých a stredných podnikov nielen flexibilne rozšíriť svoje vedomosti 
v oblasti najnovších technológií, ale aj zdokonaliť sa v obchodníckych zručnostiach. 
 
„Hrozieb, ktoré súvisia s informa čnými technológiami a majú vplyv na biznis, je čoraz viac. 
Preto je dôležité, aby predajcovia zákazníkom posky tovali nielen kvalitné riešenia, ale aj 
súvisiace služby a podrobné odpovede na otázky, kto ré ich posunú smerom k vyššej digitálnej 
bezpečnosti,“  hovorí Vladimír Mlynárčik, zodpovedný za partnerský predaj z Cisco Slovensko. 
 
Martin Čársky, obchodný riaditeľ spoločnosti ALEF NULA, k spoločnej iniciatíve dodáva: „Dôkladná 
znalos ť bezpečnostných technológií je mimoriadne dôležitá. Séria školení dáva Cisco 
partnerom príležitos ť získať podrobné najnovšie poznatky, a tak poskytova ť svojim 
zákazníkom služby so stále vyššou pridanou hodnotou . Navyše, online forma školení 
prostredníctvom WebEx platformy umož ňuje získa ť najnovšie informácie efektívne, s vysokou 
mierou komfortu.“ 
 
Platforma WebEx od spoločnosti Cisco umožňuje predovšetkým jednoduchú online spoluprácu. 
Napríklad formou elektronického vyučovania, organizovania video konferencií či zdieľania dokumentov 
v reálnom čase. Prináša tak urýchlenie komunikácie najmä pre biznis a zjednocuje rôzne druhy 
komunikácie na jednej platforme.  
 
Súvisiace informácie: 

• Vzdelávanie v pohodlí kancelárie 
• www.alefnula.sk 

 

ALEF NULA je členom nadnárodnej skupiny so zastúpením aj v Českej republike a Maďarsku. Slovenská dcérska firma  

ALEF NULA, s.r.o., pôsobí na trhu informačných technológií už od roku 1996. Na Slovensku patrí k najvýznamnejším 

partnerom spoločnosti Cisco Systems a je jediným autorizovaným školiacim strediskom Cisco technológií u nás. Okrem 

distribúcie zariadení značiek Cisco Systems a Linksys ALEF NULA pôsobí v oblasti poskytovania profesionálnych 

služieb zameraných na konzultácie a audity, návrhy riešení, riadenie projektov, správu sietí či outsourcing a dodávky 

hardvéru. 

 
O spoločnosti Cisco Systems 

Spoločnosť Cisco (NASDAQ: CSCO) je celosvetovým lídrom v oblasti sieťových riešení, ktoré menia spôsob, 
akým sa ľudia spájajú, komunikujú a spolupracujú. Informácie o spoločnosti nájdete na stránke 
http://www.cisco.com. Najnovšie správy nájdete na adrese http://newsroom.cisco.com. Zariadenia Cisco 
v Európe dodáva Cisco Systems International BV, stopercentne vlastnená pobočka Cisco Systems, Inc.  
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