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През 1984 г. двама млади учени от университета в Станфорд – Сенди
Лернер и Лен Босак – искат да свържат компютрите си, но кабинетите им
са в различни сгради. Проблемът е, че те са включени в отделни мрежи,
които не могат да си „говорят“ една с друга.
Така се стига до идеята за създаване на мултипротоколен маршрутизатор.

ИЗБРАНИ ДАТИ И СЪБИТИЯ
1984 Cisco: компанията Cisco е основана от двама учени от университета в Станфорд,
Калифорния - Сенди Лернер и Лен Босак
Internet: представяне на DNS; ражда се терминът „киберпространство“ (Уилям Гибсън,
„Невромантик“)
1985 Cisco: централата е в дома на основателите в Атертън, Калифорния; първото
корпоративно лого; подсистемата MEIS
Internet: регистрират се първите .com и .edu домейни
1986 Cisco: наема първите си служители; произвеждат първия маршрутизатор AGS
1987 Cisco: получава 2 милиона долара финансиране от Sequoia Capital; първата рекламна чаша
Internet: UUNET продава първата комерсиална Интернет връзка
1988 Cisco: Джон Моргридж става президент и CEO; служителите отпразнуват събитието с
първия си фирмен пикник
Internet: раждането на IRC; FidoNet
1989 Cisco: само с 3 продукта и 111 служители фирмата отчита 27 милиона долара приходи за
годината
1990 Сisco: излиза на борсата (16 февруари) с пазарна капитализация от 224 млн. долара
Internet: Тим Бърнърс-Лий създава наименованието World Wide Web;
на INTEROP ЕКСПО Джон Ромки свърза кухненски тостер към Интернет
1991 Cisco: Джон Чеймбърс влиза в компанията като главен вицепрезидент
Internet: първият уеб сървър в Северна Америка и Интернет тръгва в Станфордския
линеен ускорител (SLAC)
1992 Cisco: печели първия си патент за Interior Gateway Routing protocol
Internet: Жан Армор Поли създава израза surfing the Internet
1993 Cisco: първото изкупуване на компания - Crescendo Communications (до 2004 изкупените
компании са вече почти 80)
Internet: представят Mosaic, първия графичен уеб браузер
1994 Cisco: на 10-годишния си юбилей компанията минава бариерата от 1 милиард долара
приходи
Internet: първите кибер банки, онлайн бизнес, Pizza Hut приема поръчки през Интернет
1996 Cisco: пуска първия уеб сайт за поддръжка на клиенти на китайски език
Internet: изпратената електронна поща е повече от традиционната
1997 Cisco: за първи път се появява в класацията Fortune 500 под номер 332; стартира
програмата „Мрежова академия“; представя първите продукти за voice-over-IP
и fax-over-IP пазарите. През 2003 г. компанията се нарежда на 95-о място в класацията
на сп. Fortune 500
1998 Cisco: става първата компания в историята, която достига 100 милиарда долара пазарна
капитализация само за 14 години; представя първия кабелен модем върху стандарта
Data-Over-Cable System Interface Specification (DOC-SIS)
1999 Cisco: сп. Fortune определя Cisco като едно от 25-те най-добри места за работа в Америка
и 8-ата най-уважавана компания в света; Cisco преминава изцяло към модела на електронно
обучение; насочва се към пазара на Интернет видео и пуска първите IP телефонни
централи
Internet: 30-годишен юбилей на Глобалната мрежа
2000 Cisco: представя концепцията за Интернет мобилен офис
2001 Cisco: Джон Чеймбърс отправя послание от Давос, че внедряването на широколентовия
Интернет за 15 години ще повиши два пъти стандарта на живот в САЩ
2002 Cisco: Джон Чеймбърс и други технологични лидери призовават правителството да си
постави за цел до края на десетилетието в 100 милиона домакинства и малки офиси в
САЩ да има 100 Mbps връзка
2003 Cisco: навлиза на пазара на домашните мрежи, закупувайки Linksys Group; първото
комерсиално приложение на кабелен VoIP; демонстрира цветния IP телефон
2004 Cisco: Cisco Carrier Routing System (CRS-1) влиза в рекордите на Гинес като най-бързия
Интернет маршрутизатор за всички времена с общ капацитет 92 терабита (92 трилиона
бита в секунда), проектиран да осигури 100 пъти по-бърз трансфер от досега
съществуващите устройства

CISCO SYSTEMS Е СВЕТОВНИЯТ ЛИДЕР В ОБЛАСТТА
НА МРЕЖОВИТЕ РЕШЕНИЯ ЗА ИНТЕРНЕТ
Страницата на Cisco в Интернет е една от най-големите за електронна търговия в света.
Над 90% от поръчките на компанията се правят по електронен път, а 82% от търговските
запитвания и въпросите на клиентите се обработват по мрежата.
Използването на Интернет в рамките на компанията спестява на Cisco над 800 милиона
щатски долара годишно.
Производителността на труда на служителите на компанията се измерва
на 600 000 - 700 000 щатски долара на служител.
Информация за фирмата:
Служители: В края на I тримесечие на финансовата 2005 г. (към 30 окт. 2004 г.) Cisco
има 35 086 служители по целия свят
Централа на компанията: Сан Хосе, Калифорния, САЩ
Класации:
№ 1 за иновации в областта на ИТ и № 4 за цялостно иноваторство в класацията
InformationWeek 500 за 2004 г.
№ 3 от класацията на EPA’s за 2004 г. за „Най-добрите работни места за служители в
отдалечени от домовете им точки“, предлагани от компаниите, включени в класацията
Fortune 500
100% рейтинг в кампанията за корпоративно равенство, разработена от Фондацията
за човешките права
Една от „100-те най-добри компании за работещи майки“ на сп. „Работеща майка“
Световен рекорд, вписан в Книгата с рекордите на Гинес през 2004, за маршрутизатор
с най-висок капацитет в света за Cisco Carrier Routing System (CRS-1)
№ 18 от класацията на сп. Business Ethics за „100-те най-добри корпоративни граждани
на 2003 г.“
№ 1 в ИТ индустрията от класацията „Компании, от които обществото се възхищава
и с които се гордее в Съединените щати“ на сп. Fortune
№ 10 от класацията на сп. Fortune за „Компании, от които обществото се възхищава
най-много“
№ 23 от листата на The Financial Times за „Най-уважаваните компании в света“
№ 28 от класацията на сп. Fortune 2004 г. „Компаниите, предлагащи най-добри условия
за работа“
№ 95 от класацията Fortune 500
„Една от десетте най-силни компании в областта на мрежовите комуникации“ ранглиста на Network World
Президентска награда „Рон Браун“ за корпоративно лидерство
Финансова информация:
За финансовата 2004 г. (към 31 юли 2004 г.) приходите на компанията се равняват на
22 млрд. щатски долара.
(За сравнение: БВП на България за 2003 г. е 22 220 801 хил. щатски долара.)
Cisco Systems България
Cisco Systems откри свой офис в София през 1999 г. Амбициите на компанията са да
разшири присъствието си на пазара на мрежови технологии и използването на Интернет в
България.
Cisco Systems България ЕООД е част от Cisco Systems Inc. Чрез интелигентните си мрежови
решения, консултации и маркетинг компанията съдейства за утвърждаване на нов тип
комуникация и за изграждане на интегрирано общество.
Вече няколко години Cisco Systems предлага образователната програма за информационни
технологии Cisco Networking Academy, като досега в България са открити над 100 академии.
Проектите на Cisco Systems в България, реализирани от българските му партньори, печелят
признание с професионализма и ефективността си. Най-големите от тях са:
Банка Биохим - първата оптична връзка (DWDM) между центровете за данни; локални мрежи в
клоновете;
Българска телекомуникационна компания - изграждане на център за обслужване на клиентите чрез
IP телефония; градска Етернет (MAN) мрежа; Интернет мрежа и Интранет мрежа;
Кейбълтел - SDH опорна мрежа;
Министерски съвет - изграждане на комуникационната мрежа на Държавната администрация;
Министерство на финансите - изграждане на комуникационна система за свързване на Данъчната
администрация и митниците;
Министерство на вътрешните работи - проекта за издаване на новите документи за самоличност;
Министерство на външните работи - локална мрежа;
Мобилтел - изграждане на корпоративна мрежа и Интернет мрежа;
Обединена българска банка - корпоративна мрежа, IP телефония, x.25 мрежа;
Орбител - Интернет мрежа и VoIP мрежа (услугата Oрбифон);
Пощенска банка - корпоративна мрежа за IP телефония;
Хеброс банк - корпоративна мрежа за IP телефония.
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