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Spolo čnos ť Cisco kupuje Navini Networks za 330 miliónov dolár ov 
 
 
San Jose, USA / Bratislava – 26. október 2007  – Spoločnosť Cisco® v stredu oznámila, že 
došlo k finálnej dohode o kúpe spoločnosti Navini Networks, Inc., ktorá je lídrom na trhu so 
širokopásmovou bezdrôtovou technológiou. Navini je priekopníkom v integrácii Smart 
Beamforming technológií s MIMO (Multi-Input Multi-Output) anténami. Táto technologická 
kombinácia zásadne zlepšuje výkonnosť a dosah WiMAX služieb, zatiaľ čo výrazne znižuje 
zriaďovacie a prevádzkové náklady poskytovateľov služieb.   
 
WiMAX produkty od Navini Networks rozšíria portfólio spoločnosti Cisco v oblasti WiFi a WiFi-
Mesh, čím Cisco získava možnosť unikátne reagovať na potreby rýchle rastúcich trhov v oblasti 
širokopásmových  bezdrôtových služieb..  
 
Akvizícia spoločnosti Navini Networks umožní spoločnosti Cisco rozšíriť víziu IP Next 
Generation Network (IP NGN), ktorej cieľom je umožniť poskytovateľom služieb dodávať 
akúkoľvek službu prostredníctvom akéhokoľvek zariadenia a akejkoľvek siete. Nové 
širokopásmové bezdrôtové služby založené na technológii WiMAX doplnia existujúce produkty 
a riešenia spoločnosti Cisco, čím umožnia poskytovateľom dodávať špičkové end-to-end služby 
radu Connected Experiences a urýchlia ich prechod na status tzv. Experience Providers. 
 
Cisco očakáva, že portfólio širokopásmových bezdrôtových riešení spolu s novými WiMAX 
produktmi zohrá kľúčovú úlohu pri Cisco iniciatívach nazvaných Country Transformation a 
Digital Inclusion, ktoré sú zamerané na zvyšovanie penetrácie širokopásmových služieb pre 
individuálnych užívateľov aj podniky na vznikajúcich trhoch (tzv. emerging markets).  
 
„Poskytovatelia služieb na vznikajúcich trhoch expandujú a budujú širokopásmové bezdrôtové 
siete, preto je pre nich dôležité brať do úvahy uvádzacie náklady, ako aj dostupnosť 
kvalifikovaných zdrojov,“ povedal Brett Galloway, viceprezident a generálny manažér divízie 
Wireless Networking Business Unit spoločnosti Cisco. „Širokopásmové bezdrôtové siete 
založené na technológii WiMAX majú celosvetový potenciál pripájať do internetu nových 
užívateľov, ktorých pripojenie prostredníctvom káblovej alebo optickej infraštruktúry by inak 
nebolo ekonomicky efektívne. Siete WiMAX navyše prispejú k urýchleniu prechodu na otvorené 
IP širokopásmové bezdrôtové architektúry a zavádzaniu nových aplikácií a služieb.“ 
 
Spoločnosť Cisco si vybrala Navini Networks na základe bezkonkurenčného portfólia a 
skúseností so zavádzaním služieb a technológií pre poskytovateľov služieb po celom svete. 
Navini Networks ponúka komplexné portfólio najlepších širokopásmových bezdrôtových 
WiMAX riešení na trhu, zahŕňajúce základňové stanice, adaptívne anténové polia, systémy 
riadenia a modemy.  Navini má viac ako 75 zákazníkov po celom svete a ich zariadenia sú 
používané operátormi v USA, Európe a Afrike.  
 
Podľa zmluvných podmienok spoločnosť Cisco zaplatí za akvizíciu približne 330 miliónov USD. 
Transakcia je podmienená viacerými štandardnými záverečnými podmienkami a jej finalizácia 
je naplánovaná na druhý štvrťrok fiškálneho roka Cisco. Následne Cisco plánuje integrovať 
Navini Networks do divízie Wireless Networking Business Unit spadajúcej pod skupinu 
Ethernet and Wireless Technology Group. Navini je v histórii Cisco v poradí 124-tou akvizíciou.  
 
 
O spolo čnosti Cisco Systems 

Cisco Systems, Inc., (NASDAQ: CSCO) je celosvetovým lídrom v internetových sieťach. Informácie 
o firme nájdete na http://www.cisco.com. Najnovšie správy sú na adrese http://newsroom.cisco.com. 
Zariadenia Cisco v Európe dodáva Cisco Systems International BV, stopercentne vlastnená pobočka 
Cisco Systems, Inc. Cisco Systems na Slovensku je od roku 2004 samostatnou pobočkou v rámci 
regiónu strednej a východnej Európy.  
www.cisco.com, www.cisco.sk  
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Cisco, Cisco Systems, a logo Cisco Systems sú registrovanými obchodnými značkami alebo značkami 
Cisco Systems, Inc. a/alebo jej pridružených spoločností v Spojených štátoch amerických a v niektorých 
ďalších krajinách. Všetky ostatné obchodné značky spomínané v tejto správe sú vo vlastníctve 
príslušných vlastníkov. Používanie slova partner neimplikuje partnerský vzťah medzi spoločnosťou  
Cisco a ktoroukoľvek ďalšou firmou. Tento dokument je verejnou informáciou spoločnosti Cisco. 


