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Cisco anunţă acordul de achiziţionare a companiei Reactivity, Inc. 
 
Cisco a anunţat recent semnarea acordului definitiv de achiziţionare a companiei în proprietate privată 
Reactivity, Inc. din Redwood City, California. Reactivity este un furnizor de marcă de gateway-uri XML 
(eXtensible Markup Language) pentru organizaţii – de la companii comerciale la Global 500.   
 
Clienţii şi principalii furnizori de software îşi modifică arhitecturile software de companie de la 
modelele client-server la arhitecturile orientate pe servicii.  În plus, clienţii instalează o gamă largă de 
capabilităţi Web 2.0 care, împreună, transformă World Wide Web dintr-o colecţie de site-uri Web 
relativ statice într-o platformă de calcul bazată pe servicii complexe.  În cadrul acestui model nou de 
aplicaţii, serviciile Web bazate pe limbajul XML şi protocolul SOAP (Simple Object Access Protocol) 
devin standardul de facto pentru comunicaţii şi schimbul de informaţii. Binecunoscutele gateway-uri 
XML furnizate de compania Reactivity permit clienţilor să instaleze, să securizeze şi să accelereze 
serviciile XML şi Web.  
 
Achiziţionarea acestei companii demonstrează intenţia Cisco de a extinde segmentul de tehnologii 
avansate Application Networking Services (ANS), care constituie o componentă importantă a strategiei 
şi viziunii Cisco SONA (Service-Oriented Network Architecture). Cisco ANS asigură clienţilor servicii 
partajate sensibile la aplicaţii care îmbunătăţesc disponibilitatea, performanţele şi securitatea aplicaţiilor 
furnizate de platformele de reţea.  Reactivity completează şi extinde potenţialul de dezvoltare a 
portofoliului Cisco ANS pentru aceste tipuri noi de arhitecturi de aplicaţii. 
  
„Clienţii continuă să valideze strategia noastră continuă de creare a unui număr sporit de servicii 
aplicative în platformele de reţea. Reactivity, împreună cu motorul nostru de control pentru aplicaţii 
ACE (Application Control Engine), asigură o soluţie foarte eficientă pentru cerinţele clienţilor noştri 
privind furnizarea de aplicaţii în centrele de date,” a declarat Jayshree Ullal, Senior Vice President, 
Datacenter Switching and Security Technology Group – DSSTG 
 
Conform clauzelor acestui acord, Cisco va plăti aproximativ 135 de milioane de dolari în numerar şi 
opţiuni valorice asumate ale companiei Reactivity. Achiziţia este supusă unor diverse condiţii standard 
de semnare a acordului, printre care o serie de aprobări legale obligatorii, şi este preconizată să se 
finalizeze în trimestrul al treilea al anului financiar Cisco 2007 (care se încheie la data de 28 aprilie 
2007). 
 
Compania Reactivity a fost înfiinţată în anul 1998 şi are 56 de angajaţi în Redwood City, California. 
 
După finalizarea tranzacţiei, echipa şi produsele companiei Reactivity vor fi integrate în DSSTG.  
 
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, 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. 

  


