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Na Uniwersytecie Warszawskim ruszyło
Laboratorium Nowoczesnych Technologii
W skład laboratorium weszły m.in. rozwiązania technologiczne do obsługi telefonicznych centrów
klienckich, sieci bezprzewodowych, telefonii IP (Internet Protocol - protokół komunikacyjny,
wykorzystywany m.in. w internecie - PAP) oraz sprzęt do budowy bezpiecznych sieci IP.

Pracownia będzie otwarta także dla przedstawicieli samorządu, administracji oraz małych i średnich
przedsiębiorstw, którzy zechcą poszerzać swoją wiedzę z zakresu wykorzystania nowoczesnych
technologii w biznesie.
Laboratorium jest nagrodą przyznaną Wydziałowi MIM UW za najbardziej innowacyjny projekt
w konkursie "Advanced Technologies Laboratories" przez firmę komputerową Cisco Systems.
"Konkurs miał na celu wyłonienie uczelni, które zaprojektują najbardziej nowoczesne wykorzystanie
technologii sieciowych" - informują jego organizatorzy. UW jest jedną z ośmiu uczelni, które
otrzymają taki ośrodek.
Laboratoria Zaawansowanych Technologii Cisco Systems zostaną także uruchomione na Politechnice
Warszawskiej, Politechnice Wrocławskiej, Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wyższej
Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym,
Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
PAP - Nauka w Polsce, Bogusława Szumiec-Presch
Skomentuj na forum

http://laboratoria.net/aktualnosci/3853.html

24-09-2021

Leczenie glejaka przez zamianę jego komórek
w neurony
Informuje pismo “Cancer Biology & Medicine”.

24-09-2021

Sztuczna inteligencja pomoże w walce z
rakiem prostaty
Powstanie w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym.

24-09-2021

Młodzi Polacy z ośmioma nagrodami EUCYS
Salamanka za badania naukowe
Osiem nagród trafiło do młodych, polskich naukowców.

24-09-2021

Superbohater w laboratorium
Wizerunek naukowca się zmienia, to już nie ktoś zamknięty w laboratorium.

24-09-2021

Eksperci apelują o jednoczesne szczepienie
przeciwko grypie i COVID-19
Nie sposób odróżnić grypy od COVID-19 bez wykonania badań laboratoryjnych.

22-09-2021

Uruchomiono nową aplikację programu
Erasmus Plus
Każdy student otrzyma m.in. cyfrową europejską legitymację studencką.

22-09-2021

"Kraków dla klimatu"
W niedzielę plenerowa 4. Wielka Lekcja Ekologii,

22-09-2021

Porozumienie zakładające możliwości dla
naukowców z Polski i z Niemiec
Przewiduje ono m.in. stypendia dla naukowców z obu krajów.
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