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Ce sunt şi de ce aţi apela la aceste servicii? 

Pentru funcţionarea eficienta a unei companii, serviciile de transport date şi reţea sunt infrastructura 
fundamentală in ceea ce priveşte conectarea angajaţilor şi a proceselor de business. 

Utilitate 

Scopul principal al acestor servicii este asigurarea întregului necesar de infrastructură IT şi de 
comunicaţii date, prin furnizarea conectivităţii şi administrării utilizatorilor şi echipamentelor locale la 
un preţ competitiv, pe bază de acorduri de nivel de serviciu (ANS).  

Specificaţii tehnice şi opţiuni 
Acoperire şi servicii: 

 Acoperire naţională  

 Servicii transmisii date: nx64 kbps, 2 kbps sau mai mare 

 Servicii de acces la aplicaţii Internet 

 Servicii de conectare la aplicaţii de business (Intranet) 

 Transfer date  

Securitate: 

 Securitatea transmisiei datelor - Protecţie antivirus şi acces ne-autorizat  

 Control utilizatori şi drepturi de acces  

 Firewall – CISCO, redundant 
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DATACENTER  
Ce sunt şi de ce aţi apela la aceste servicii? 
Pentru funcţionarea eficienta a unei companii, serviciile de stocare şi prelucrare date constituie 
infrastructura fundamentală pentru a furniza informaţii proceselor de business. 

Utilitate 

Scopul principal al acestor servicii este asigurarea întregului necesar de infrastructură IT şi de stocare 
- prelucrare date, prin furnizarea informaţiilor necesare utilizatorilor la un preţ competitiv, pe bază 
de acorduri de nivel de serviciu (ANS).  

Specificaţii tehnice şi opţiuni 
Suprafaţă: 

 Datacenter: 480 mp 

 Cameră de administrare şi monitorizare: 80mp 

 Sală de discuţii: 20mp 

Parametri de mediu: 

 HVAC, instalaţie redundantă de climatizare cu o capacitate de 550 KBTU.  

 Clădire consolidată împotriva cutremurelor.  

 Podea falsă, greutate maximă susţinută: 2000 Kg/mp  
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Securitate: 

 Sistem de alarmă şi monitorizare anti-incendiu  

 Control acces cu cartelă magnetică 

 Clădire păzită 24/7 

Conectivitate: 

 Puncte de prezenţă prin RENTRAD şi 
posibilitate de legătură punct-la-punct 
cu un alt Datacenter 

 Conectare între echipamentele din 
Datacenter (VLAN între echipamentele 
aceluiaşi client) 

 Acces din RENTRAD si VPN cu Orange, 
Astral, RDS.  

Administrare: 

 Monitorizare cu personal calificat 
24/7.  

 Verificare periodică a „redundanţei” (energie electrică, climatizare) 

Alimentare electrică: 

 Alimentare electrică din 2 surse diferite  

 UPS pe rack,  

 Solutii consolidate cu UPS-uri de mare putere 
 Grup electrogen automatizat (200 KVA) 

Competenţe pentru administrare de sisteme de operare şi baze de 
date 

 Sisteme de operare: HP-UX, AIX, Linux, Microsoft Windows 

 Sisteme de storrage SAN (Storrage Area Network): HP EVA, HP XP, IBM DS. 

 Sisteme de baze de date: Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 


