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COMUNICAT DE PRESĂ 
 
 
Cisco prezintă noile soluţii de teleprezenţă pentru conectarea mai multor locaţii şi 

organizaţii pentru întruniri colaborative în timp real 
 

Cisco demonstrează la CeBIT 2007 capabilităţile primei soluţii securizate B2B,  
Multipoint TelePresence Meeting, în colaborare cu T-Systems,  

o companie afiliată la Deutsche Telekom 
 
Cisco a anunţat in cadrul CeBit 2007 un set de tehnologii noi care extind capabilităţile 
soluţiei de teleconferinţe Cisco TelePresence pentru realizarea de întruniri virtuale 
simultane la nivelul mai multor locaţii, asigurând companiilor libertatea de a organiza 
întruniri cu clienţii sau cu partenerii „dincolo” de firewall-ul companiei. De asemenea, 
Cisco prezintă o serie de soluţii care vor crea un mediu mai colaborativ pentru 
teleconferinţe, incluzând instrumente inovatoare de simplificare a partajării 
documentelor, a obiectelor şi a imaginilor prin TelePresence şi contactarea unui agent 
virtual pentru asistenţă. 
 
Cisco a mai anunţat că Regus Group plc, furnizorul principal la nivel mondial de soluţii 
inovatoare pentru activităţile de la locul de muncă, a ales tehnologia Cisco pentru 
furnizarea primului serviciu public de teleprezenţă  
(http://newsroom.cisco.com/dlls/2007/prod_031607b.html).  
 
Mai multe locaţii  
Una dintre etapele majore ale evoluţiei experienţei Cisco TelePresence este posibilitatea 
conectării mai multor locaţii pe parcursul aceleiaşi întruniri virtuale. Noul switch 
multipunct Cisco TelePresence, care poate accepta până la 36 de locaţii fizice separate, 
permite companiilor să invite participanţii şi experţii în conţinut la masa virtuală printr-o 
simplă apăsare a unui buton – indiferent de locaţie. În funcţie de preferinţele utilizatorilor, 
participanţii la întrunire care vorbesc se afişează fie la nivel de locaţie, fie pe ecrane 
separate.  
 
Mai multe organizaţii 
După anunţul făcut astăzi, Cisco extinde experienţa de teleprezenţă dincolo de firewall-
urile companiilor, permiţând acestora să efectueze întruniri inter-companie prin 
intermediul tehnologiei Cisco Secure Business to Business TelePresence. De acum, în 
afară de organizarea de întruniri cu organizaţii, cu echipe de vânzări, cu membri ai 
consiliilor de administraţie şi cu alte grupuri, companiile vor putea organiza întruniri cu 
clienţi şi cu parteneri în condiţii similare celor de la întâlnirile interne, reducând astfel 
timpul necesar pentru luarea deciziilor importante de afaceri şi cheltuielile de deplasare 
pentru toţi partenerii implicaţi.  
 
Mai multe documente, aplicaţii şi obiecte 
Capacitatea de prezentare a produselor noi sau de partajare a prezentărilor într-un 
mediu de întrunire virtual constituie elementul-cheie al unei experienţe cu adevărat 
colaborative. Utilizând noua capabilitate Cisco Auto-Collaborate, participanţii la întruniri 
pot partaja cu uşurinţă prin TelePresence fişiere, documente fizice şi obiecte, utilizând 
instrumente colaborative precum camere de rezoluţie mare pentru documente sau 
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conectând pur şi simplu laptop-uri. Această inovaţie unică de la Cisco proiectează 
automat imagini de la dispozitivul cel mai recent conectat în toate sălile de întrunire fără 
a necesita nicio intervenţie a utilizatorilor (plug-and-play complet). 
 
Asistenţă pentru clienţi la nivelul mai multor filiale 
În plus, Cisco duce soluţia TelePresence în mediul de tip centru de contact prin 
introducerea Cisco TelePresence Virtual Agent, o soluţie nouă care integrează Cisco 
TelePresence 1000 monoecran cu Cisco Unified Contact Center Express. 
 Această soluţie nouă permite „dispersarea” în timp real a personalului de vânzări sau 
tehnic pentru eficientizarea şi sporirea productivităţii interacţiunilor cu clienţii, profitându-
se de capabilităţile avansate de programare a centrelor de apeluri. De acum, aceşti 
experţi vor putea interacţiona la cerere cu clienţii la nivelul mai multor filiale aflate la 
distanţă, eliminându-se necesitatea deplasării efective la locaţiile respective.    
 
Cisco a mai anunţat şi sprijinirea terţelor soluţii pentru videoconferinţe bazate pe 
standardul H.323 pentru a se putea profita de investiţiile existente concomitent cu 
implementarea soluţie Cisco TelePresence. 
 
Adoptarea soluţiei de către clienţi 
National Lambda Rail, Inc. instalează facilităţi multiple ale soluţiei Cisco TelePresence: 
 
„Lucrând cu grupuri de cercetare din cadrul unor instituţii academice de pe tot teritoriul 
Statelor Unite, ne-am dat seama că activităţile de cercetare pot fi sprijinite şi 
îmbunătăţite prin facilitarea unor discuţii directe între echipele aflate în locaţii geografice 
depărtate. Sprijinim instituţiile membre şi reţelele regionale să instaleze facilităţi Cisco 
TelePresence multiple pentru ca acestea să profite de întreaga acoperire a reţelei 
noastre în vederea sprijinirii acestui proces la nivelul comunităţii academice,” a declarat 
Tom West, President, National LambdaRail. 
 
Servicii şi parteneri 
Recent, Cisco Services a lansat Cisco TelePresence Select Operate Service, care 
asigură clienţilor şi partenerilor monitorizarea şi administrarea la distanţă a reţelelor 
proprii, a comunicaţiilor unificate şi a soluţiilor TelePresence. Unul dintre serviciile 
opţionale oferite împreună cu Cisco TelePresence Select Operate Service este Cisco 
TelePresence Remote Assistance Service, care asigură asistenţă administrativă la 
distanţă. 
 
Partenerii Cisco TelePresence Authorized Technology Provider (ATP) sunt instruiţi şi 
autorizaţi să structureze, să instaleze şi să ofere asistenţă pentru soluţia Cisco 
TelePresence Meeting. 
 
„Prezentăm la CeBIT 2007 o soluţie globală extrem de inovatoare, susţinând prima 
demonstraţie publică pentru soluţia Cisco Multipoint TelePresence. Profesionalismul în 
domeniul comunicaţiilor IP globale şi înţelegerea implementărilor bazate pe asigurarea 
calităţii serviciilor (QoS) ajută T-Systems să asigure asistenţă strategică pentru 
organizaţiile care doresc să instaleze în întreaga lume instalări multisite ale soluţiei 
Cisco TelePresence,” a spus Ulrich Kemp, CEO, T-Systems, Cisco TelePresence ATP 
Program Partner. 
 
Soluţia Cisco TelePresence Meeting funcţionează cel mai bine pe conexiuni de reţea 
TelePresence certificate de Cisco, care beneficiază de arhitectura Cisco Internet 
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Protocol Next-Generation Network şi de tehnologii inovatoare – precum Cisco Carrier 
Routing System şi seria Cisco XR 12000 – pentru furnizarea de soluţii cu nivel maxim de 
scalabilitate şi de securizare. Furnizorii de servicii de reţea Cisco TelePresence 
certificate asigură experienţe de comunicare naturale necesare pentru colaborarea 
globală. O serie de furnizori de servicii de comunicaţii cunoscuţi la nivel mondial – printre 
care AT&T, BT, Deutsche Telekom, NTT şi Verizon Business – au anunţat testări ale 
soluţiei Cisco TelePresence Meeting şi au elaborat planuri de încorporare a soluţiei 
Cisco TelePresence în portofoliile lor de servicii. 
 
„Aceste îmbunătăţiri noi determină ca TelePresence să evolueze de la soluţia de 
conectare a 4 sau 12 persoane la o gamă nouă de aplicaţii care pot ajuta la scalarea 
companiilor şi a echipelor acestora. Această evoluţie demonstrează faptul că Cisco 
continuă să „modeleze” domeniul comunicaţiilor cu inovaţii unice, aplicabile în reţelele 
existente ale companiilor şi ale furnizorilor de servicii fără necesitatea structurării unor 
reţele separate sau suprapuse. Datorită acestor caracteristici noi, Cisco este singurul 
producător care are competenţa şi tehnologiile necesare implementării unor întruniri 
inter-companie de tip TelePresence caracterizate de simplitate şi de securizare într-o 
abordare arhitecturală completă,” a adăugat Marthin De Beer, Senior Vice President, 
Emerging Markets Technology Group for Cisco. 
 
Cisco TelePresence reprezintă singura soluţie pentru întruniri virtuale din domeniul 
comunicaţiilor, asigurând transferuri de imagini în mărime naturală de definiţie înaltă 
1080p, audio spaţial şi instrumente colaborative plug-and-play. Reducând cerinţele de 
instruire la un nivel minim, Cisco a conceput o soluţie la fel de simplă în utilizare precum 
un apel telefonic şi cu facilităţi de programare la fel de simple precum organizarea unei 
întruniri în funcţie de un calendar de grup. 
 
 
Despre Cisco Systems 
Cisco Systems (NASDAQ: CSCO) este liderul mondial în comunicaţiile Internet care 
contribuie la transformarea conectării, comunicării şi colaborării interpersonale. Informaţii 
despre Cisco se găsesc la adresa Web http://www.cisco.com. Pentru ştiri de ultimă oră, 
accesaţi site-ul Web de la adresa http://newsroom.cisco.com. 

# # # 
 

Cisco, sigla Cisco, Cisco Systems şi sigla Cisco Systems sunt mărci înregistrate ale 
Cisco Systems, Inc. şi/sau ale societăţilor afiliate din SUA şi din alte câteva ţări. Toate 

celelalte mărci menţionate în acest document sunt proprietatea firmelor respective. 
Utilizarea termenului de partener nu implică o relaţie de parteneriat între Cisco şi oricare 

altă companie. Acest document face parte din Informaţiile Publice Cisco. 


