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 Cisco za čalo hovori ť o sieti ľudí 
Konferencia Cisco Expo 2007 predstavila najnovšie trendy v sieťových technológiách  
 
 
Bratislava, 31. máj 2007 
 
Najvýznamnejšia konferencia o sieťových technológiách a komunikačných riešeniach Cisco 
Expo má na Slovensku za sebou druhý ročník. Minulý týždeň sa uskutočnila v bratislavskom 
hoteli Crowne Plaza. Najnovšie trendy v tejto oblasti si prišlo vypočuť vyše 500 hostí, pre 
ktorých Cisco so svojimi partnermi pripravilo vyše 40 odborných prednášok, prezentácií 
a praktických ukážok riešení. 
 
Mottom tohtoročnej konferencie bola nová iniciatíva spoločnosti „Vitajte v sieti ľudí“. Podľa 
generálneho riaditeľa Cisco Slovakia Marcela Rebroša sa sieť stáva univerzálnou platformou 
pre komunikáciu akéhokoľvek druhu, z ktoréhokoľvek miesta a v ktoromkoľvek čase. Ľudia 
dnes majú vlastné webové stránky, pozerajú na webe televíziu, hrajú na webe hry 
a vytvárajú na webe vlastné záujmové komunity a virtuálne svety. Aktívne prispievajú 
k tvorbe obsahu. Nové možnosti sprístupnili nový obchodný model spolupráce. „Napríklad 
platformy ako eBay, ktoré vytvorili virtuálny obchodný svet, v ktorom obchoduje viac ako 100 
miliónov užívateľov   bez akéhokoľvek osobného styku so zákazníkom, pričom sú to práve 
užívatelia, ktorí vytvárajú obsah“ dodáva Marcel Rebroš.  
 
Na Cisco Expo 2007 bol najväčší záujem o prezentácie o nových bezpečnostných hrozbách 
a nástrojoch na minimalizovanie ich dopadu, ďalej o prednášky z oblasti prenosu 
a zabezpečenia videa v IP sieťach poskytovateľov služieb, o bezdrôtové technológie, 
o riešenia Cisco Unified Communication, o technológie dátových centier ako aj o najnovšie 
riešenia v oblasti tzv. Emerging Technologies, ako je napríklad Cisco TelePresence alebo 
Video Surveillance. Nemenej zaujímavými boli aj prednášky sprostredkujúce pohľad na 
vnútornú IT stratégiu samotného Cisca zabezpečujúceho prácu pre svojich viac ako 50 tisíc 
zamestnancov na celom svete.  "Spoločnosť Cisco je spravidla aj prvým a referenčným 
užívateľom technológií, ktoré dodáva svojim zákazníkom. Pokiaľ naše technológie nie sú 
dosť dobré pre naše interné použitie nemôžeme očakávať, že ich budeme schopní úspešne 
predávať našim zákazníkom“, povedal Roman Janovič, technický riaditeľ Cisco Slovakia. 
 
Súčasťou Cisco Expo 2007 bol aj spoločenský večer Brand New Day v bratislavskom Dopler 
klube. Nočnú párty okorenili vystúpeniami Peter Cmorík, IMT Smile a ďalší špičkoví umelci. 
Spoločenský rozmer konferencie doplnila sponzorská akcia, v rámci ktorej účastníci Cisco 
Expo 2007 podporili iniciatívu nadácie Pontis Idea Exchange sumou 200 000 korún. Z tohto 
finančného príspevku Cisco Slovakia v spolupráci s nadáciou Pontis pripravili Kurz IT 
zručností, ktorý pracovníkom mimovládnych organizácií umožní lepšie využívať informačné 
technológie. 
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