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CISCO ΤelePresence: Στις 500 µονάδες οι πωλήσεις!
Μόλις 18 µήνες µετά την παρουσίαση του συστήµατος
Μαρούσι, 5 Μαϊου 2008. Η Cisco ανακοίνωσε σήµερα την επίτευξη ενός σηµαντικού
στόχου αναφορικά µε το Cisco® TelePresence, του οποίου οι παραγγελίες ξεπέρασαν τις
500 µονάδες, µόλις 18 µήνες µετά την παρουσίαση του συστήµατος.
Η εξέλιξη αυτή καθιστά το εικονικό περιβάλλον συναντήσεων υψηλής ευκρίνειας της
Cisco παγκόσµιο ηγέτη στην ταχύτατα αναπτυσσόµενη αγορά του telepresence.
Το Cisco TelePresence, τµήµα της σειράς λύσεων Ενοποιηµένων Επικοινωνιών της Cisco,
µπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες να µειώσουν τους κύκλους πωλήσεων και ανάπτυξης
προϊόντων, βελτιώνοντας παράλληλα τη λειτουργικότητά και υποστηρίζοντας υπεύθυνες
επιχειρησιακές πρακτικές απέναντι στο περιβάλλον.
«Η αγορά του telepresence παρουσίασε εντυπωσιακή ανάπτυξη τα τελευταία τρίµηνα»,
δήλωσε η Ira Weinstein, αναλυτής και εταίρος στη Wainhouse Research. «Αντίθετα µε τα
παραδοσιακά συστήµατα τηλεδιάσκεψης (videoconferencing), το telepresence προσφέρει µία
εξαιρετικά ζωντανή, διαπροσωπική εµπειρία συνάντησης χωρίς την ανάγκη να ταξιδέψεις.
Με παραγγελίες 500 µονάδων, το Cisco TelePresence είναι, χωρίς αµφιβολία, ο ηγέτης σε
όγκο πωλήσεων σε αυτή την ταχύτατα αναπτυσσόµενη αγορά».
Από την παρουσίασή του στην αγορά τον Οκτώβριο του 2006, το Cisco TelePresence έχει
εξελιχθεί στην ταχύτερα αναπτυσσόµενη νέα τεχνολογία της εταιρείας, µε περισσότερους
από 100 πελάτες παγκοσµίως. Με τις 500 παραγγελθείσες µονάδες, η συντριπτική
πλειοψηφία των οποίων έχει ήδη υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις των πελατών, η συνολική
παρουσία του Cisco TelePresence ξεπερνά τις 750 µονάδες παγκοσµίως.
«Όταν παρουσιάσαµε το Cisco TelePresence και βοηθήσαµε να δηµιουργηθεί µία νέα
κατηγορία στις λύσεις επικοινωνίας και συνεργασίας, ήµασταν ενθουσιασµένοι για τις
δυνατότητες που αυτή η καινοτόµος τεχνολογία θα έφερνε στον επιχειρηµατικό κόσµο»,
δήλωσε ο Charles Stucki, αντιπρόεδρος και γενικός διευθυντής του Cisco TelePresence
Systems Business Unit. «Σήµερα, µε την ταχύτατη υιοθέτηση που βλέπουµε στην αγορά,
κοιτάµε την επόµενη εξέλιξη της τεχνολογίας telepresence και αναµένουµε να έχει σηµαντική
επίδραση στη λειτουργία των επιχειρήσεων και το περιβάλλον, διευκολύνοντας τον τρόπο µε
τον οποίο οι άνθρωποι επικοινωνούν µεταξύ τους».
Το όραµα της Cisco για συνεργασία (Collaboration) βρίσκει εφαρµογή στη χρήση του
δικτύου ως µία πλατφόρµα για την παροχή ενός ενοποιηµένου χώρου εργασίας, που είναι
ανεξάρτητος από συσκευές, λειτουργικά συστήµατα, ενσύρµατα και ασύρµατα δίκτυα και
επιχειρησιακές εφαρµογές, ώστε οι πελάτες να έχουν µία κοινή εµπειρία συνεργασίας
οποιαδήποτε στιγµή και οπουδήποτε έχουν σύνδεση, σε ένα δίκτυο.
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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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