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H Cisco µετατρέπει το ∆ίκτυο σε Επιχειρηµατική Πλατφόρµα
για τη Eurobank EFG στη Σερβία
H τεχνολογία της Cisco προσφέρει τη βάση για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών
Μαρούσι, 9 Ιουλίου 2008. Η Cisco ανακοίνωσε ότι η Eurobank EFG στη Σερβία
εγκατέστησε την Αρχιτεκτονική ∆ικτύου Cisco® Service-Oriented Network Architecture
(SONA) και τη λύση Cisco Branch Optimization, µε στόχο τη δηµιουργία ενός δικτύου
που θα λειτουργήσει ως η πλατφόρµα για την ταχεία ανάπτυξη της επιχείρησης. Η νέα
αρχιτεκτονική προσέγγιση προσφέρει στην Eurobank EFG τη βάση για τη συνεργασία των
υπαλλήλων, την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών για τους πελάτες της τράπεζας και τον έλεγχο
του κόστους.
Το 2003 ο όµιλος Eurobank EFG εισήλθε στην αγορά της Σερβίας, αγοράζοντας την Post
Bank, µία µικρή τράπεζα που λειτουργούσε σε ένα µόνο σηµείο και εστίαζε σε µεγάλους
εταιρικούς πελάτες. Το σχέδιο της Eurobank EFG ήταν να γίνει µία από τις κορυφαίες
τράπεζες της Σερβίας σε όλους τους τοµείς της αγοράς και γι’ αυτό χρειαζόταν µία νέα
βάση για την ενίσχυση της παρουσίας της στην αγορά. Η στρατηγική της ήταν να
προσφέρει καινοτόµα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα και εξαιρετική πελατειακή
εξυπηρέτηση µέσω ενός δικτύου τοπικών εταιρειών.
Η Eurobank EFG το πέτυχε υιοθετώντας την προσέγγιση της Cisco «το ∆ίκτυο ως
Πλατφόρµα», σχεδιάζοντας µία ενοποιηµένη, απολύτως ασφαλή και αναβαθµίσιµη
υποδοµή που βασίζεται σε τεχνολογίες της Cisco. Το ενοποιηµένο δίκτυο που προκύπτει
υποστηρίζει Ενοποιηµένες Επικοινωνίες Cisco και όλες τις επιχειρησιακές εφαρµογές και
προσφέρει υψηλά επίπεδα ασφάλειας µέσω της λύσης Cisco Self-Defending Network.
«Οι πρότυπες πολιτικές και ρυθµίσεις µάς επιτρέπουν να συνδέσουµε ένα υποκατάστηµα στο
δίκτυο µέσα σε τρεις ώρες», δήλωσε η Έφη Πρεσβεία, Επικεφαλής Πληροφορικής της
EFG. «Μετά την εξαγορά της National Savings Bank, χρησιµοποιώντας µία πρότυπη
διάταξη που βασίζεται σε εξοπλισµό της Cisco, ήµασταν σε θέση να συνδέσουµε 70
υποκαταστήµατα 'online' σε µόνο 10 εργάσιµες ηµέρες. Επιπλέον, κεντρικοποιώντας τις
υπηρεσίες σε ένα µόνο δίκτυο, έχουµε µειώσει τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα σε
σύγκριση µε τον επιπλέον εξοπλισµό και την καλωδίωση που θα ήταν απαραίτητη για την
υποστήριξη ξεχωριστών δικτύων φωνής και δεδοµένων».
Η αρχιτεκτονική SONA της Cisco δίνει τη δυνατότητα σε υπηρεσίες που βασίζονται σε
δίκτυο, όπως η ασφάλεια, η φορητότητα και η ταυτοποίηση, να συνδεθούν µε ειδικές
τραπεζικές εφαρµογές. Η ασφάλεια αποτελεί σηµαντικό χαρακτηριστικό για όλο το δίκτυο,
το οποίο ωφελείται από την ολοκληρωµένη προσέγγιση του Self-Defending Network της
Cisco. Χρησιµοποιούνται διάφορες συσκευές και τεχνικές, στις οποίες περιλαµβάνονται
firewalls, κρυπτογράφηση κίνησης, το Σύστηµα Παρεµπόδισης Παρεµβολών (Intrusion
Prevention System) της Cisco καθώς και το Σύστηµα Παρακολούθησης Ασφάλειας,
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Ανάλυσης και Ανταπόκρισης της Cisco (Cisco Security MARS), µία λύση που προσφέρει
στην τράπεζα τη δυνατότητα να βλέπει και να διαχειρίζεται όλα τα περιστατικά που έχουν
σχέση µε την ασφάλεια.
Στα υποκαταστήµατα, γίνεται εκτεταµένη χρήση των Integrated Services Routers της
Cisco, οι οποίοι, όντας σε µία ενοποιηµένη πλατφόρµα, υποστηρίζουν µία ευρεία γκάµα
υπηρεσιών, όπως φωνή, ασφάλεια και ασύρµατο δίκτυο, χωρίς να υπάρχει η ανάγκη για
ξεχωριστές συσκευές. Έχοντας επενδύσει σε µία έξυπνη πλατφόρµα δικτύωσης, η
Eurobank EFG µπορεί να προσθέσει απρόσκοπτα νέες τεχνολογίες, για να υποστηρίξει τις
αυξανόµενες ανάγκες της επιχείρησης.

Σχετικά µε την EFG bank
Η Eurobank EFG Stedionica είναι µέλος της Eurobank EFG (Eurobank Ergasias SA), του
ευρωπαϊκού τραπεζικού οργανισµού µε συνολικά περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των
72,2 δισ. ευρώ. Ο όµιλος απασχολεί πάνω από 22.000 εργαζοµένους και προσφέρει
προϊόντα και υπηρεσίες τόσο σε όλο το δίκτυο των 1.500 καταστηµάτων και σηµείων
πώλησής του, καθώς και µέσω των εναλλακτικών καναλιών διανοµής. Στην ευρύτερη
περιοχή της νοτιοανατολικής και κεντρικής Ευρώπης, τη «Νέα Ευρώπη», ο όµιλος
Eurobank EFG κατατάσσεται ανάµεσα στις µεγαλύτερες τράπεζες σε όλες τις χώρες, όπου
έχει παρουσία, δηλαδή στη Βουλγαρία, στη Ρουµανία και στη Σερβία. Από το 2006 ο
όµιλος Eurobank EFG έχει εισέλθει στις αγορές της Πολωνίας, της Τουρκίας, της
Ουκρανίας και της Κύπρου. Η Eurobank EFG έχει µέχρι τώρα επενδύσει στη «Νέα
Ευρώπη» περίπου 2 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Η Eurobank EFG αποτελεί µέλος του οµίλου EFG, του τρίτου µεγαλύτερου τραπεζικού
οµίλου της Ελβετίας µετά τις UBS και Credit Suisse. Η Eurobank EFG είναι από τις
µεγαλύτερες εισηγµένες εταιρείες στην Ελλάδα µε βάση την κεφαλαιοποίησή της και η
βάση των µετόχων της αποτελείται από περισσότερους από 210.000.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την Eurobank EFG είναι διαθέσιµες στις
www.eurobank.gr και www.eurobankefg.rs

Σχετικά µε τη Cisco
Η Cisco είναι η κορυφαία εταιρεία παγκοσµίως που αλλάζει ριζικά τον τρόπο µε τον οποίο
οι άνθρωποι συνδέονται, επικοινωνούν και συνεργάζονται. Πληροφορίες σχετικά µε τη
Cisco είναι διαθέσιµες στη διεύθυνση www.cisco.com.
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