
 ГРАДЕЖ ЗА БЪДЕЩЕТО

Образователната програма на Cisco се простира далеч извън
рамките на компанията и отговаря изцяло на представите на ней-
ните ръководители за мрежовия бизнес. Тя предлага възможнос-
ти за обучение на чужди кадри, които да могат да използват про-
дукцията на Cisco, основна нейна съставна част е Мрежовата
академия, която е най-доброто място за обучение на младежи от
горния курс на гимназията и на студенти. Всички образователни
програми на компанията преминават през процес на бурно разви-
тие. Една от тях е Cisco Certified Internetworking Expert (CCIE) ,
която започва да действа през 1993 година. През 1999-та тя се
разширява и се превръща в Cisco Career Certifications Program,
която е достъпна по всички континенти и издава дипломи за всич-
ки основни дейности, извършвани от специалисти на компанията:
поддръжка и дизайн на мрежи, рутинг и суичинг, dial-up, SNA и
широкомащабни мрежи. Мрежовата академия стартира през ок-
томври 1997 година, сключвайки договор за партньорство с едно
единствено учебно заведение. В края на 1998 година броя та те-
зи академии е 582, те действат в 43 щата и 8 чужди държави, а
бройката на студентите в тях надхвърля 1000. Още през следва-
щата 1999 година Мрежовата академия присъства на територия-
та на всичките 50 американски щата, а освен това действа и в 49
чужди държави.

Мрежовата академия на Cisco е инициатива, която комбини-
ра в себе си онлайн учебен план и действащи мрежови лаборато-
рии. Тя дава на колежи, университети и образователни организа-
ции с нестопанска дейност възможност за изучаване на основите
на мрежовата наука, което от своя страна помага за подготовка-
та на специалисти, нежни за бързоразвиващата се IT индустрия.
Обучението е безплатно, а учебната програма се разпространява
с помощта на NT-сървър, подарен от Microsoft. Всеки клас се
състои от 20-35 студенти, които изграждат истински мрежи ( обо-
рудвани с минимум пет рутъра и два суича) с оборудването, кое-
то принадлежи на самата школа. Преподавателите подпомагат
своите студенти по всякакъв начин, особено онези, които показ-
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ват ентусиазъм по отношение на Мрежовата академия на Cisco.
И успехите на програмата не закъсняват.

Не след дълго в нея се изгражда йерархична структура, коя-
то позволява изключително бърз достъп. Школите (или академи-
ите) действат в локален мащаб и се занимават с пряко преподава-
не на програмата. Успешно завършилите студенти се явяват на
онлайн-изпит, за да получат сертификат за официални сътрудни-
ци на Cisco. От своя страна инструкторите в локалните академии
се обучават в регионалните такива. Част от регионалните акаде-
мии са обособени като Центрове за професионална подготовка
към Cisco и именно там се обучават инструкторите на локалните
академии. И накрая, инструкторите от тези центрове получават
подготовката си директно в централата на Cisco. Поради факта,
че учебните програми и практически занимания се дефинират по
възможно най-стриктния начин, Cisco успява да се задържи да-
леч от всякакви общообразователни начинания, които биха мог-
ли да бъдат сбъркани с нейното обучение.

Тази програма наистина е едно добро постижение. Самите
служители на Cisco се занимават единствено с подготовката на
инструкторите на Центровете за професионална подготовка.
Учебните планове са изключителна собственост на Cisco и не мо-
гат да бъдат използвани извън нейните Мрежови академии.. Ла-
бораториите се оборудват изцяло с продукти и апаратура на
Cisco, като са задължени всяка година да закупуват съответните
пакети за техническа поддръжка. В крайна сметка програмата
създава дипломирани сътрудници на Cisco, които са се обучава-
ли с продукти на Cisco и по план, одобрен от Cisco. Мрежовата
академия предлага на студентите една смесица от солидно теоре-
тично образование и практическо обучение на някоя от поточни-
те линии в компанията-майка. В един свой материал, публикуван
през юни 1999 година, Робърт Х. Кринджли прави свенливо срав-
нение между странната смесица от филантропия и пропаганда на
Мрежовата академия на Cisco и нацистката младежка организа-
ция „Хитлерюгенд“ (*13).

Дипломираните мрежови сътрудници могат да получат
допълнително образование и да станат реални професионалисти
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м бранша. На практика тези сътрудници получават своя сертифи-
кат веднага след като издържат съответния изпит. Подготовката
за него се осъществява от инструкторите на Cisco, които предла-
гат най-различни курсове, които са както интензивни, така и изк-
лючително скъпи. Корпоративното обучение се състои от съкра-
тен курс лекции, които показват начините за употреба на продук-
тите на Cisco и нямат почти нищо общо със спокойните и посте-
пенни програми за обучение в ежовите академии. Тези курсове са
обект на непрекъснати промени, които вървят паралелно с про-
мените и нововъведенията в производствената гама на компани-
ята. През 1999 година Cisco има две основни сертификационни
програми, които покриват редица технологии, насочени както
към поддръжката, така и към изграждането на мрежите.

Светият Граал сред разнообразието от образователни прог-
рами на Cisco е Изпитът за дипломиран Интернет-експерт. Той е
въведен през 1993 година и първоначално покрива всичко, което
трябва да се знае за рутърите и суичовете, които произвежда
компанията. С течение на времето към него се добавят въпросни-
ци, свързани с различните нови производства – WAN switching
(the StrataCom ine), ISP џ dial-up, SNA џ IP сертификати. За да ста-
нат официални сътрудници, кандидатите трябва да издържат един
изключително тежък теоретичен изпит, а след това и да оцелеят
по време на двудневните лабораторни тестове, които се провеж-
дат в някой от деветте глобални центрове на компанията. За това
време тя трябва да изградят и конфигурират най-малко една
сложна мрежа, която да работи безотказно. Тази тежка и скъпа
процедура за придобиване на сертификат предизвиква протести-
те на много участници и на даден етап налага една нова процеду-
ра, която е далеч по-опростена, тъй като кандидатите се разделят
на отделни категории според индивидуалната си квалификация.

В същото време Cisco започва да развива и своята благотво-
рителна програма. През 1996 година е създадена фондация „Вир-
туално училище“, която има за цел създаването на училищни
мрежи, а още на следващата година дефинира като своя основна
цел финансирането на „програми, които помагат на хората да се
превърнат в продуктивни и напълно самостоятелни в социално-
битово отношение индивиди.“ Тези програми варират от такива,
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които задоволяват основни необходимости в живота – подслон,
безплатна кухня, до по-трайни програми за здравеопазване и об-
разование. Но дарените през 1998 година суми не могат да бъдат
наречени изключителни, особено ако се има предвид, че става
въпрос за компания с годишен оборот от 100 милиарда долара.
Най-голяма е сумата от 6 милиона, отпусната на Мрежовите ака-
демии на Cisco. Доброволните дарения, събрани измежду работ-
ниците и служителите, са на сума 345,000 долара (около три зап-
лати на старши инженер), при това под формата на подаръци. От-
численията за благотворителни цели по ведомост са някъде око-
ло 90,000 долара, а даренията под формата на оборудване и гото-
ва продукция са за 75,000 долара (или по-малко от 20,000 ако
броим отстъпките, които ползват служителите на фирмата). Фон-
дацията „Cisco“ дарява известни суми и на общините, където има
производствени цехове на компанията. През 1999 година право
на такива дарения имат всички подразделения на компанията, ко-
ито са разположени в радиус 50 мили от Сан Хосе, Шелмсфорд
Рисърч Триангъл Парк и Ню Йорк Сити.

През 1999 година Чамбърс дава зелена светлина пред един
далеч по-амбициозен проект, наречен NetAid. Включвайки се в
Програмата за развитие към ООН, Cisco прилага нов Интернет-
подход към идеята на концерта „Ние сме света“. NetAid органи-
зира три концерта едновременно, които се излъчват по Интернет
от Ню Йорк, Лондон и Париж на датата 6 октомври. В програма-
та им са залегнали и някои необикновени неща – например дует
между Уислев Жан и солистът на U2 Боно, излъчван директно от
стадиона Giants. Успоредното радио-предаване се слуша от ре-
корден брой слушатели, а като последица от концертите се раж-
да уеб-сайта NetAid, на който всеки желаещ може да направи да-
рение или да се запише като доброволец в борбата срещу глада,
замърсяването на околната среда и други глобални проблеми. Ес-
тествено, всяка страница на този сайт е украсена с логото на
Cisco. Самата компания обявява дарение от 8 милиона долара за
проекта на Netaid, а други 2 милиона са събрани от доброволни
вноски на нейните служители.

Тук му е мястото да направим едно сравнение. Основателите
на компанията Санди Лернър и Лен Босак са дарили около 120
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милиона долара на различни организации с нестопанска дейност,
използвайки специално създадената си фондация, кръстена на
Ленърд К. Босак и Бети М. Крюгър. В едно интервю за списание
Wired през ноември 1999 година, Санди открито заявява: „Сму-
щаващ и срамен е фактът, че хората от Силиконовата долина да-
ват толкова малко пари“ (*14).

 МОДЕЛИТЕ НА УСПЕХА

Не след дълго Cisco започва да материализира успехите си,
стартирайки с продажбата на готови решения. Прави го точно
според схемата, според която на по-ранен етап клиентите ги
убеждават да започнат производството на суичове, а след това и
на цялостни мрежови системи. Сега пък ръководството на компа-
нията е инициатор на една нова услуга – консултациите. Чамбърс
е категоричен по въпроса, че Cisco е модел за начините, по кои-
то трябва да се организира и ръководи една високотехнологична
компания. През 1997 година Cisco въвежда моделът на телекому-
никационен бизнес и глобалните мрежи точно според първона-
чалните IT-инициативи на Питър Солвик. В комюникетата за пе-
чата се сочи, че „това е колекция от решения, достойни за
Смитсъновия институт“ ( вероятно защото същият модел стига
до финала на състезанието, организирано от Смитсъновия инсти-
тут в тази област). Водещата стратегия на компанията за 1998 го-
дина е „мултиобслужващата мрежа“ – още една фраза, с която се
опитва сливането на данни и гласове.

В края на 1998 година Cisco създава „Групата за бизнес-ре-
шения по Интернет“, която трябва да работи с консултантски
фирми като Cambridge Technology Partners, Ernst & Young и
KPMG. Всички те трябва да дават практически съвети за намира-
нето на Интернет-базирани решения на проблемите. Ръководител
на тази група е вицепрезидента на компанията Сю Бостръм, коя-
то ентусиазирано обявява Cisco за „най-великата компания,
действаща в Интернет“. През 1999 година ставаме свидетели на
въвеждането на услугата Workforce Optimization – друга инициа-
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тива в областта на мрежовите консултации. По-късно през съща-
та година Cisco купува 20 процента от акциите на KPMG – она-
зи същата консултантска фирма, която през 1993 година є пома-
га да изгради интранет- Чамбърс държи компанията да се разви-
ва според нуждите на клиентите, но те от своя страна молят да
бъдат насочвани и ръководени от Cisco. Компанията вече навли-
за в ерата, през която ще играя ролята на мъдрец и уважаван съ-
ветник в един бранш, който тласка напред цялата икономика на
страната. Потенциалните награди от подобна позиция са огром-
ни, но такива са и опасностите.
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