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Moldtelecom Data City –
cel mai modern şi sigur
Centru de Date din Moldova
Dezvoltarea noilor tehnologii informaţionale creează
oportunităţi pentru agenţii economici din întreaga lume
iar transferul informaţiei şi stocarea ei în forma digitală
oferă noi posibilităţi de dezvoltare a afacerii. Totuşi progresul informaţional crează necesitatea securizării informaţiei iar Moldtelecom Data City este o soluţie pentru
păstrarea securzată a informaţiei clienţilor business.
Vlad VASILCOV
Proiectarea şi construcţia acestui Centru de Date
a durat un an, fiind implicaţi specialişti de cel mai
înalt nivel. Edificiul are o
infrastructură solidă, cu un
sistem avansat de securitate
( supraveghere video, acces
cu carduri magnetice, pază),
de alimentare cu energie
electrică şi climatizare. Sistemul antiincendiu foloseşte
substanţe care nu dăunează
integrităţii echipamentelor
iar clădirea are un nivel de
seismicitate scăzut. În plus,
compania Moldtelecom oferă
un acces redundant la reţeaua de transport date. Clienţii
companiei pot fi siguri în calitatea şi securitatea serviciilor şi echipamentului găzduit
de Data City.

Centrul de date oferă
servicii de păstrare, protejare şi securizare a datelor şi
echipamentelor, precum şi
optimizarea costurilor pentru
găzduirea echipamentelor IT.
În plus, acest produs va extinde portofoliul companiei care
va putea oferi oricărui client
corporativ un ciclu complet
de servicii şi produse.
„Acest centru este o
premieră şi cel mai modern
Centru de Date din Republica Moldova. El corespunde
tuturor cerinţelor necesare
pentru funcţionarea unui
astfel de centru. Costurile
corespund celor de pe piaţă,
dacă luăm în consideraţie că
ele trebuie să acopere cheltuelile pentru operarea unui
astfel de centru. Deja ducem
discuţii cu instituţii financiare şi diverse companii din

Moldova care şi-au exprimat
interesul pentru serviciile
noastre. Beneficiarul serviciilor noastre poate fi oricare
instituţie care are nevoie de
astfel de servicii” a declarat
Vitalie Iurcu, Directorul
General al Moldtelecom.
My.Moldtelecom.md
este prima platformă de
servicii online care este găzduită de centrul de date al
companiei Moldtelecom.
Moldtelecom este singura companie, care oferă
servicii complete, ce includ
găzduire, comunicaţii de

date şi Internet, echipamente, administrare şi aplicaţii
de conţinut. De asemenea,
compania asigură o gamă largă de soluţii pentru conectivitatea echipamentelor sau
datelor găzduite în Data City,
inclusiv conexiuni Internet
la nivel naţional şi internaţional, interconexiuni cu operatori mondiali şi conexiuni
sincrone de back-up.
Pentru informaţii suplimentare apelaţi serviciul de suport clienţi business la numărul
57.07.01.

Ce priorităţi are ANRCETI în 2012
Priorităţile Agenţiei Naţionale
pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI)
pentru acest an sunt axate
pe trei direcţii principale de
activitate: stimularea concurenţei pe piaţa comunicaţiilor
electronice prin promovarea
reglementărilor preventive a
activităţii furnizorilor cu putere semnificativă pe piaţă,
adoptarea actelor normative
privind implementarea portabilităţii numerelor telefonice, elaborarea şi aplicarea
reglementărilor orientate
spre protejarea drepturilor
şi intereselor legitime ale
utilizatorilor finali.
În trimestrul I, Agenţia
planifică să aprobe Procedura
de organizare şi desfăşurarea concursului de selectare
a administratorului bazei
de date centralizate pentru
implementarea portabilităţii
numerelor şi Caietul de sarcini pentru acest concurs.
După desemnarea administratorului bazei de date,
Agenţia îşi propune, în termen de două luni, să adopte
Condiţiile tehnice şi comerciale privind implementarea
portabilităţii numerelor.
Potrivit Programului de
implementare a portabilită-

DICŢIONAR
Un centru de date este
o locaţie fizică care
găzduieşte un număr
mare de computere
specializate (servere).
Serverele pot fi utilizate pentru activităţi
diverse, incepand

de la simpla stocare/
arhivare de informaţii
(backup) pană la web
hosting, banking,
plăţi online, educaţie
sau orice altă activitate care necesită acces
la Internet.

LinkedIn:

150 de milioane de
utilizatori - acţiunile
cresc spectaculos
Linkedin a anunţat cu entuziasm atingerea unui obiectiv important: 150 de milioane de utilizatori în întreaga
lume, nivel care a contribuit fără îndoială la creşterea
semnificativă a acţiunilor sale.

ţii numerelor, în Republica
Moldova pentru anii 2011 –
2013, această lucrare urmează a fi efectuată în reţelele
de telefonie mobilă până la
finele anului 2012
În ceea ce priveşte protecţia drepturilor utilizatorilor finali, Agenţia planifică, în
primul semestru, să opereze
modificări în hotărârea sa an-

terioară cu privire la indicatorii de calitate la furnizarea
serviciului de acces la Internet, iar în semestrul doi – să
aprobe indicatorii de calitate
la furnizarea serviciilor de
programe audiovizuale.
Potrivit Programului, Agenţia va elabora, în
termen de şase luni, după
adoptarea de către Guvern a

hotărârilor corespunzătoare, un set de reglementări
speciale în vederea implementării tehnologiilor de
acces în benzile de frecvenţe
2500-2690MHz şi 36003800MHz, a televiziunii
digitale terestre, Sistemului
naţional unic pentru apeluri
de urgenţă şi a serviciului
universal.

În decurs de 12 luni,
LinkedIn a găsit mijloacele
potrivite pentru a-şi dubla
veniturile, confirmând
astfel traversarea unei
perioade favorabile dezvoltării, recuperând mult
din terenul pierdut într-o
fază anterioară, relatează
Webnews.
Portalul a reuşit să
împletească în mod abil o
ţesătură a elementelor social şi profesional, atrăgânduşi tot mai multe înscrieri şi
demonstrând o capacitate
de redresare a situaţiei sale
generale, care a cunoscut un
periculos trend descendent
pe Wall Street.

Astazi, LinkedIn se
poate mândri îndeosebi cu
trei canale atrăgătoare pentru utilizatori: Hiring Solutions, Marketing Solutions
şi Premium Subscription,
toate prezentând creşteri
procentuale spectaculoase.
Curba ascendentă a
rezultatelor înregistrate s-a
reflectat automat şi la bursă,
acţiunile LNKD apropiinduse de 90 de dolari (+17,7%
la ultima şedinţă), cotaţie
care aminteşte de perioada
debutului său pe Wall Street,
la începutul anului 2011,
specialiştii estimând o continuă tendinţă crescătoare,
precizează sursa.

