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Data City Moldtelecom este apreciată pentru
securitatea avansată a informaţiei
Centrul de Date Moldtelecom (Data City), ce oferă
inovaţie şi încredere pe piaţa
de telecomunicaţii din Moldova a stabilit un parteneriat
de excepţie cu patru instituţii
importante din ţară: Banca
Naţională a Moldovei, BC
„Moldova-Agroindbank”,
S.A. FinComBank şi I.S.
INGEOCAD.
Conform acestuia, Centrul de Date Moldtelecom
va asigura principalele instituţii bancare din ţară şi
instituţiile-cheie ale statului
cu acces fără întrerupere la
servicii de colocare a echipamentelor găzduite, prin
asigurarea redundanţei pentru elementele critice ce pot
provoca întreruperi: reţea
de transport date, alimentare cu energie electrică şi
climatizare.
Astfel, cei patru parteneri

ai companiei Moldtelecom
vor beneficia de servicii avansate de colocare şi suportul
necesar al experţilor din
domeniu la stocarea şi utilizarea informaţiilor într-un
mediu IT securizat, flexibil şi
profesional, ceea ce înseamnă mai multă încredere în
serviciile acestor companii şi
posibilităţi noi de dezvoltare
a afacerii.
„Pentru a asigura un nivel
înalt de securitate informaţională pentru procesele
critice ale Băncii Naţionale
a Moldovei, este importantă
siguranţa datelor păstrate în
mod electronic, inclusiv în
situații de incident de scară
largă, de aceea am decis să
utilizăm serviciile Centrului
de Date Moldtelecom, care
ne ajută să atingem acest
scop la un nivel înalt de calitate, securitate şi disponi-

bilitate a datelor protejate”,
a afirmat dl Dorin Drăguțanu, guvernator al Băncii
Naţionale a Moldovei.
„A m ales serviciile de
colocare de la Data City
Moldtelecom ca o alternativă
pentru dezvoltarea şi întreţinerea propriului Centru de
Date de rezervă, fapt care va
permite băncii să-şi concentreze şi mai mult eforturile

pe dezvoltarea produselor
bancare înalt tehnologizate, asigurarea protecţiei şi
securizării datelor fiind tot
mai actuală în era dezvoltării
vertiginoase a tehnologiilor
informaţionale, iar Moldtelecom este un partener de
încredere, care oferă soluţii
performante şi competitive
de stocare a informaţiilor,
conform tuturor standarde-

lor de securitate în domeniul
TI, ralierea la aceste standarde fiind o prioritate în
strategia de dezvoltare a băncii”, a menţionat dl Serghei
Cebotari, preşedinte BC
„Moldova-Agroindbank”
S.A.
„Pentru noi este importantă, atât securizarea
înaltă a informaţiei, cât şi
accesibilitatea serviciilor,

fapt realizat cu succes de
compania Moldtelecom”
a remarcat dl Alexandr
Averbuh, şef al departamentului dezvoltare al
I.S. INGEOCAD.
„Noi beneficiem de serviciile Centrului de date
Moldtelecom pentru asigurarea securităţii şi păstrarea
în siguranţă a informaţiei
financiare în conformitate
cu cerinţele standardelor
internaţionale”, a afirmat
Olga Naconecinaia, director Departamentul Suport,
FinComBank S.A.
Data City Moldtelecom
este primul centru modern
de găzduire a datelor din R.
Moldova, creat în baza unei
infrastructuri solide, cu o
suprafaţă totală de 220 mp,
care oferă servicii complete,
ce includ găzduire, comunicaţii de date şi Internet,
echipamente, administrare şi
aplicaţii de conţinut. Graţie
parteneriatului cu cei mai
buni ISP, compania asigură
clienţii săi cu cele mai bune şi
eficiente conexiuni Internet
la nivel naţional şi internaţional, interconexiuni cu operatori mondiali şi conexiuni
sincrone de back-up.

