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Francuski operator pocztowy DISIT wybiera 3Com dla 7000 urzędów pocztowych na terenie kraju. DISIT
wdroży routery wielofunkcyjne H3CŽ MSR 20-13 i MSR 20-15 w 7 tysiącach urzędów pocztowych La Poste.
25 listopada 2009 - 3Com Corporation ogłosił dzisiaj, że DISIT, operator pocztowy świadczący usługi Grupie
La Poste we Francji wybrał firmę 3Com i rozwiązania sieciowe marki H3C jako część wdrożenia DSL. DISIT
wdroży routery wielofunkcyjne H3CŽ MSR 20-13 i MSR 20-15 w 7 tysiącach urzędów pocztowych La Poste.
Celem DISIT było zwiększenie bezpieczeństwa, wydajności i komunikacji w sieci bezprzewodowej. 3Com
dostarczył wydajne rozwiązanie z zakresu routingu, które umożliwiło integrację nowych funkcjonalności
wymaganych przez La Poste w bardzo krótkim czasie.
"3Com przedstawił nam cały wachlarz produktów, spełniających nasze wymagania zarówno w zakresie
funkcjonalności, jak i ceny. Zaangażowanie i odpowiedzialność firmy podczas przetargu wraz z
zaprezentowanym obszernym porfolio produktów dotyczących routingu, przełączników, bezpieczeństwa oraz
usług serwisowych przekonały nas, że to z nimi chcemy zbudować trwałą i wydajną relację ", powiedział
Alexandre Le Pors, dyrektor ds.analiz w La Poste DISIT.
"To dla nas bardzo dobry znak, że jesteśmy w stanie odpowiedzieć na potrzeby firmy takiej jak La Poste" powiedział Jerome Larchet Country Manager firmy 3Com we Francji. "W 3Com jesteśmy szczególnie
wyczuleni na potrzeby naszych klientów. Każde zamówienie badamy indywidualnie, by zapewnić
potencjalnemu klientowi najlepsze możliwe rozwiązanie."
O 3Com Corporation
3Com Corporation to wart 1,3 miliardy dolarów globalny dostawca rozwiązań sieciowych, który wyznacza
nowe standardy ceny do wydajności dla swoich klientów. 3Com posiada trzy marki globalne - H3C, 3Com i
TippingPoint - które oferują wysoką wydajność i bezpieczeństwo rozwiązań sieciowych dla małych i dużych
przedsiębiorstw. Oferta H3C, lidera na rynku chińskim, zawiera produkty adresowane od centrów danych aż
po sieci brzegowe. Rozwiązania sieciowe TippingPoint dostarczają jednocześnie systemy bezpieczeństwa
chroniące aplikacje, infrastrukturę i wydajność.
Copyright Š 2009 3Com Corporation. 3Com, logo 3Com oraz TippingPoint są zarejestrowanymi znakami
towarowymi, a H3C jest znakiem towarowym firmy 3Com Corporation lub jej całkowicie zależnych spółek w
różnych krajach, na całym świecie. Wszystkie inne nazwy firm i produktów mogą być znakami handlowymi
ich prawowitych właścicieli.
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