
  
  

  خبر صحفي

  

  تهدف إلى إزالة المعوقات وسهولة التواصل وزيادة اإلنتاجية

  تطرح تقنيات جديدة للتعاون المشترك " سيسكو"

  بين األفراد والشركات
  

اليوم عن طرح منتجات جديدة عبـر كافـة فئـات    " سيسكو"أعلنت : 2009نوفمبر  22، دبي

كما أعلنت . شركات وبين بعضها البعضمجموعتها الخاصة بتقنيات التعاون المشترك داخل ال

الشركة عن دخولها إلى مجالين جديدين هما البرمجيات االجتماعية للشركات واستضافة البريد 

قوة التعاون المشترك التي تتمتع بها مجموعات اإللكتروني، وذلك في خطوة تهدف إلى توفير 

  .التواصل االجتماعي عبر اإلنترنت للشركات

  

 Cisco Unified"، و"Cisco TelePresence"الجديـدة  " سيسـكو "نيـات  وتقوم حلـول وتق 

Communications"و ،"Cisco Webex "  بتعزيز التعاون المشترك داخل الشركة من خـالل

  .توفير ثراء في إمكانات الصوت، والصورة، والتواجد، عبر المؤسسات وبين بعضها البعض

  

لتي طرحتها الشركة اليوم، هناك مجموعة من ومن بين منتجات االتصاالت الموحدة الجديدة ا

التقنيات التي تساعد على حماية االتصاالت بين الشركات عبر أي شبكة تعمل وفق بروتوكول 

  :، مما يوفر إمكانات متميزة لمزودي الخدمة، وتضم هذه التقنيات"IP"اإلنترنت 

  

الجديـدة  ) presence(والتواجد ) Instant Messaging) "IM"حلول التراسل الفوري  •

، وتسـاعد النـاس علـى    "Jabber XMPP"للشركات والتي تعمل بتقنية " سيسكو"من 

  .إيجاد زمالئهم واالتصال بهم والتعاون معهم داخل وخارج مؤسستهم
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بأسماء المؤسسات والمواقع مزود بتقنية التواجـد عـن بعـد    " سيسكو"دليل تستضيفه  •

"Cisco Telepresence "عـد داخـل     يقوم بتبسيط ترتيبات عقد االجتماعـات عـن ب

 .الشركات

حلول البرمجيات االجتماعية الجديدة للشركات والتي تضم نظامـاً اجتماعيـاً جديـداً     •

للفيديو يساعد على تمكين الشركات من تشكيل مجموعات فيديو آمنة حـول محتـوى   

 .المستخدم تحت رقابة الشركة

والمعتمدة علـى االسـتحواذ علـى    ، "سيسكو"وتسمح استضافة البريد اإللكتروني من  •

، لتقنية المعلومات باالنتقال إلى مجموعة من الكفاءات فيما تقوم بتعزيـز  "بوست باث"

 ".مايكروسوفت أوت لوك"استثمارها الحالي في عميل 

كما أعلنت الشركة اليوم عن منتجات جديدة بدعم شبكة للوسائط توفر تجارب أفضـل   •

وتعـد  . نهائيين عبر أجهزة وتطبيقات وعمالء مختلفينللتعاون المشترك للمستخدمين ال

 .شبكة الوسائط شبكة ذكية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الوسائط المتعددة

  

: في دولة اإلمارات العربية المتحدة" سيسكو"واين هل، مدير عام عمليات وبهذه المناسبة، قال 

ة التي تؤدي إلى حاجة الشركات والمؤسسات إلى تغيير هنالك مجموعة من التوجهات الرئيسي"

الطريقة التي يعملون بها، مثل العولمة، والعملية االستهالكية لتقنية المعلومات، والحمل الزائد 

للمعلومات، فضالً عن زيادة حركة العاملين وتنقلهم، وكلها أمور تتطلب نوعـاً جديـداً مـن    

للتعـاون المشـترك   " سيسـكو "مجموعة حلول وتقنيات وقد تم تصميم استراتيجية و. التعامل

ويمكن تنفيذ هذه الحلول في مواقـع العمـل   . خصيصاً لتمكين هذه الطريقة الجديدة في العمل

أو " SaaS"لالستفادة من البنية التحتية الحالية أو عن طريق أحد الحلول البرمجية المستضـافة  

 ".ووتيرة تتماشى مع أهداف عمل الشركة ويمكن وضع هذه الحلول بأي ترتيب. كليهما معاً

  

وتتوافر المنتجات الجديدة التي أعلن عنها اليوم للعمالء كحلول في مواقع العمل أو عند الطلب 

أو كحلول برمجية خدمية أو أساليب مختلطة، ويمكن إدخالها على أساس مقيـاس اسـتهالكي   

  .تقنية المعلومات يعتمد على احتياجات األعمال وليس على أساس قيود تفرضها

  - انتهى- 
  :لمزيد من المعلومات يرجى االتصال بـ

  ريما سلمان

  بوالرس للعالقات العامة

  دبي، اإلمارات العربية المتحدة
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  +971 4 3415555: هاتف

  +971 4 3415588: فاكس

  mme.co-r.salman@polaris :البريد اإللكتروني
  

  

 نبذة عن شركة سيسكو

مـن   (NASDAQ: CSCO) تحت الرمـز " ناسداك"، المدرجة في بورصـة األوراق المالية "سيسكو"تعد 

أكبر الشركات العالمية في قطاع حلول الشبكات والتي تعمل على تغيير مفهوم التواصل واالتصال والمشاركة 

عبـر الموقـع   " سيسـكو "المعلومات عن شـركة  ويمكن الحصول على المزيد من . بين األفراد والمجتمعات

ولإلطالع على أحدث بيانات وأخبار الشـركة، يمكـن زيـارة الموقـع      .www.cisco.com اإللكتروني

 .   .http://newsroom.cisco.comاإللكتروني
  

  

###  

  

  
سيسـكو  "لشركة عالمات تجارية مسجلة أو عالمات تجارية " سيسكو سيستمز"و" سيسكو"وشعار " سيسكو"تعد عالمات 

وترجع ملكيـة العالمـات التجاريـة    . والشركات التابعة لها في الواليات المتحدة وفي عدد من الدول األخرى" سيستمز

" سيسـكو "وجود عالقة شراكة بين " شريك"ال يتضمن استخدام كلمة . األخرى المذكورة إلى أصحابها األصليين المعنيين

  .ن معلومات سيسكو العامةيصنف هذا المستند ضم. وأي شركة أخرى

 


