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Premieră:

Moldetelecom a inaugurat
primul centru de păstrare
a datelor din Moldova

P

remieră pe piaţa IT din
Moldova. Operatorul
naţional de telecomunicaţii a inaugurat marţi
cel mai sigur spaţiu de
găzduire a echipamentelor IT din Moldova
– Centrul de Date „Data
City”, un produs nou în
portofoliul serviciilor IT
specializate, de înaltă
performanţă, primul de
acest gen din Republica
Moldova. „Data City”
permite clienţii corporativi păstrarea în siguranţă maximă a echipamentelor şi a informaţiei IT
la un preţ avantajos.

Compania Moldtelecom a
lansat primul Centru de găzduire a serverelor, a storageurilor, şi a altor echipamente
ale tuturor clienţilor corporativi, precum instituţiile financiare, IMM-urile, instituţiile
statului etc.
„Data City” este un centru
de date ultramodern, dotat cu
sisteme de ultimă generaţie
ce garantează alimentarea
cu energie electrică, monitorizarea 24 de ore din 24, şi
protecţia împotriva incendiilor, a factorilor externi sau a
calamităţilor naturale, ce va
permite companiilor locale
optimizarea şi securizarea
echipamentelor şi a datelor pe
care le deţin.
În contextul dezvoltării
noilor tehnologii informaţionale şi a creşterii vertiginoase a
rolului Internetului în evoluţia
antreprenoriatului, au apărut
noi oportunităţi de afaceri
pentru agenţii economici în
ceea ce priveşte digitalizarea
informaţiei, transferul documentelor în format electronic
şi comerţul electronic. Iar
odată cu ritmul înalt de creştere a economiei digitale, tot
mai actuală devine problema
protecţiei şi securităţii datelor,
stocării arhivelor. De aceea
Moldtelecom vine cu o soluţie
nouă şi inovativă pe piaţa
IT din Moldova şi lansează
centrul de date „Data City”.
Centrul este destinat companiilor care doresc să-şi protejeze
informaţia IT, dar totodată şi
să economisească în ceea ce
priveşte costurile generate de
găzduirea echipamentelor pe
care le administrează, precum
servere, storage-uri, routere
sau comutatoare.
„Prin lansarea acestui
nou produs compania Moldtelecom îşi extinde şi mai
mult activitatea sa, propunându-şi să atingă un nou
nivel de performanţă. După

ce ne-am lansat cu succes
pe piaţa Internet-ului şi
transportului de date, compania noastră prezintă un
nou produs de elită destinat
clienţilor business – Centrul
de procesare a datelor „Data
City”, cel mai modern şi
cel mai securizat centru de
date din R.Moldova, care
va acorda suport necesar la
stocarea şi utilizarea informaţiilor într-un mediu IT
securizat, flexibil şi profesional. Suntem deja în discuţii cu un şir de companii
importante din republică
care şi-au exprimat interesul
de a utiliza aceste servicii
inovative”, a declarat Vitalie
Iurcu, director general al
S.A.„Moldtelecom”.
În c ad r u l ce re mon iei
de inaugurare a centr ului „ Data City ” Serghei
Ghincu, director general
al companiei Daac System
Integrator, a ţinut să remarce importanţa acestui centru
pentru companiile moldoveneşti. „Datorită colaborării
noastre cu Moldtelecom am
reuşit să deschidem în Moldova primul centru de date
- „Data City”, proiectat
conform standardelor internaţionale. De la lansare,
„Data City” oferă o serie
completă de servicii de tip

găzduire echipament, securitate la cel mai înalt nivel,
monitorizare 24 din 24 de
ore, şi garantează protecţie
în caz de calamităţi naturale,
acces la reţeaua de transport
date şi Internet la cele mai
înalte viteze” a notat Serghei
Ghincu, director general
al companiei Daac System
Integrator.
Data City Moldtelecom este
centrul modern de găzduire
a datelor, creat în baza unei
infrastructuri solide cu un
sistem avansat de securitate
şi acces pe bază biometrică.
Suprafaţa totală a Centrului
este de 220 mp.
Potrivit lui Nicolae Mîţu,
şeful serviciului administrare
reţea corporativă şi securitate
informaţională DSI Centrul
asigură cele mai avansate sisteme de alimentare cu energie
electrică, climatizare, prevenire
şi stingere a incendiilor cu grad
de seismicitate scăzut şi, nu în
ultimul rând, acces redundant
la reţeaua transport date a
companiei Moldtelecom. „Inima” propriu-zisă a centrului de
date „Data City” reprezintă o
încăpere specială, modernă,
în care echipamentele găzduite sunt protejate de acţiunea
câmpurilor magnetice din
exterior. Podeaua este realizată
din polimer lichid, cu sisteme

antistatice pentru a proteja
angajaţii, clienţii şi echipamentele găzduite în aceste rack-uri.
Tehnica şi datele stocate sunt
monitorizate 24 de ore din 24
de către specialişti şi camere
de supraveghere video, iar
accesul în interior este strict
limitat, astfel fiind asigurată
confidenţialitatea şi securitatea
datelor stocate în „Data City”,
a subliniat Nicolae Mîţu.
Managerul Centrului de
date a remarcat că primul
echipament a fost deja instalat
în „Data City”, şi reprezintă
baza de date a platformei
my.moldtelecom.md. „Noi
suntem gata să găzduim orice
echipament al diferitor companii mari, mici sau mijlocii.
Primul client este însuşi Moldtelecom. În „Data City” se
păstrează sistemul platformei
my.moldtelecom.md, care
reprezintă o platformă de servicii online: e-mail, webmail.
md, hosting, filesharing, tube,
webgames, streaming, etc.”,
a conchis Nicolae Mîţu. El a
ţinut să menţioneze că, deşi la
moment operatorul naţional
de telecomunicaţii poate presta
servicii de colocare a echipamentelor, în curând, compania
Moldtelecom ar putea presta
şi servicii de hosting pentru
companiile din R.Moldova.
Moldtelecom este singura
companie din republică, care
oferă servicii complete, ce includ găzduire, comunicaţii de
date şi Internet, echipamente,
administrare de aplicaţii şi
conţinut. De asemenea, compania asigură o gamă largă de
soluţii pentru conectivitatea
echipamentelor, aplicaţiilor
sau datelor găzduite în „Data
City”, inclusiv conexiuni Internet la nivel naţional şi internaţional, interconexiuni cu
operatori mondiali şi conexiuni sincrone de back-up.

