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„Moldtelecom” este pregătit să ofere cele
mai avansate servicii în standardul 4G

S

ăptămâna trecută, la Centrul „Moldexpo” şi-a deschis
uşile expoziţia „Fabricat în Moldova”. Tradiţional, pe
lângă produsele autohtone apreciate mult de consumatori sunt prezentate şi inovaţii de ultima oră ale companiilor naţionale. Cel mai mare operator de comunicaţii
din republică - „Moldtelecom” - a participat la această
manifestare expoziţională, demonstrând o performanţă
tehnologică - proiectul 4G „Moldtelecom”.

Inovaţia este principalul
factor care stă la baza dezvoltării unei companii. Iar
„Moldtelecom” este compania care nu ezită să implementeze tehnologii noi
pentru a îmbunătăţi serviciile
oferite şi a extinde continuu
spectrul lor. Ca urmare a
acestei politici de succes,
compania „Moldtelecom” a
organizat o prezentare publică a noilor posibilităţi tehnice
ce vor permite diversificarea
serviciilor şi vor oferi avantaje noi în comunicare.
„Anunţăm astăzi cu o
deosebită plăcere că „Moldtelecom” este gata să ofere
utilizatorilor de internet soluţii de comunicare de ultimă oră în baza tehnologiei
4G. „Moldtelecom” va oferi
clienţilor săi oportunităţi de
expediere şi recepţionare a
datelor mult mai simplu şi
mai rapid, graţie tehnologiei
4G”, a declarat, în cadrul prezentării publice, directorul
general al companiei „Moldtelecom”, Vitalie Iurcu.
Tehnologia 4G /LTE este
o continuitate firească a inovaţiei 3G, pusă la dispoziţia
cetăţenilor din R. Moldova
în anul 2010 de către „Moldtelecom”, odată cu lansarea la
nivel naţional a serviciilor de
telefonie mobilă Unité 3G.
La doar doi ani distanţă,

„Moldtelecom” este pregătit
deja să facă un salt spre o
generaţie nouă de soluţii
tehnice.
Noua tehnologie va îmbunătăţi considerabil accesul la
Internetul mobil, oferind o
viteză de până la 100 Mbps
la descărcare şi de până la 50

Mbps la încărcare, va facilita
interactivitatea şi capacitatea
de transfer de date, organizarea videoconferinţelor pe
mobil, va oferi mecanisme
de dirijare şi supraveghere
de la distanţă a dispozitivelor
M2M (machine-to-machine).
De asemenea, în baza
tehnologiei 4G se extinde
gama de terminale ce pot fi
utilizate, precum smartphonuri, laptopuri, tablete, routere
wireless, media boxe şi alte
dispozitive.
Noua tehnologie impulsionează şi dezvoltarea unor
proiecte ambiţioase şi ample
de implementare a reţelelor
4G, precum posibilitatea de
a construi minireţele private HOME sau Enterprise
Office, care vor reprezenta o
alternativă pentru tehnologia
de acces date DSL (Digital
Subscriber Line).
O soluţie 4G inedită, oferită de „Moldtelecom”, este
şi accesul la televiziunea
digitală de înaltă definiţie
atât prin intermediul settop-box-ului, cât şi printr-un
laptop performant conectat
prin modemul 4G la reţeaua
mobilă de ultimă generaţie.
Aceasta fiind o premieră
atât pentru Republica Moldova, cât şi pentru Europa
de Sud-Est. Cu noua soluţie

4G, clienţii „Moldtelecom”
vor putea viziona posturi
de televiziune în format HD
fără a fi obligaţi să rămână
în birou ori să folosească cabluri tradiţionale de internet.
Televiziunea HD poate fi vizionată direct la un calculator
portabil performant conectat

la reţeaua mobilă de ultimă
generaţie care va asigura o
imagine clară de cea mai
înaltă calitate.
De asemenea, prin tehnologia 4G va fi posibilă şi
vizualizarea canalelor TV

în format tridimensional.
Aceasta permite accesarea
jocurilor online, menţinând
o conexiune stabilă pe tot
parcursul jocului. Mai mult
ca atât, cu noua tehnologie
de generaţia a patra, care
presupune o bandă largă
extinsă, calitatea accesului la

Internet nu va mai fi afectată
de numărul mare al utilizatorilor din aceeaşi zonă,
aceasta fiind un beneficiu real
pentru ei.
Într-un cuvânt, noua tehnologie va îmbunătăţi considerabil accesul la Internetul
mobil, va facilita interactivitatea, va spori viteza comunicării şi transferul de date.
Pentru a fi şi mai convingător,
„Moldtelecom” oferă tuturor
doritorilor posibilitatea de a
testa soluţiile 4G, în perioada 7 februarie - 20 aprilie în
două centre comerciale din
or. Chişinău şi Bălţi.
„Suntem mândri că „Moldtelecom” este unicul operator care oferă clienţilor săi tot
spectrul de servicii de la telefonia tradiţională, telefonie
mobilă, acces internet în bandă largă, până la televiziunea
digitală în baza standardului
4G”, a declarat directorul
comercial „Moldtelecom”,
Ion Roşca.
Compania „Moldtelecom”
a reuşit să aducă tehnologia
4G LTE în Republica Moldova datorită colaborării de
lungă durată cu companiile
internaţionale HUAWEI şi
ZTE. „Ne bucură faptul că am
reuşit să aducem tehnologia
4G/LTE în ţara dvs. împreună cu „Moldtelecom”, care
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este baza telecomunicaţiilor
din R. Moldova. Suntem încântaţi de această colaborare
frumoasă şi în acelaşi timp
foarte responsabilă. În acelaşi
timp, suntem recunoscători
pentru încrederea acordată şi
şansa de a acorda R. Moldova
cele mai optime soluţii, astfel
ca toţi locuitorii acestei ţări să
se poată bucura de potenţialul noii tehnologii.
HUAWEI este unul dintre
liderii internaţionali în pro-

ducerea echipamentelor de
telecomunicaţii, care oferă
cele mai moderne produse
din gama LTE, prin intermediul căreia vom asigura
clienţii „Moldtelecom” cu
servicii 4G de succes”, a ţinut
să menţioneze Aris Kikis, director produse HUAWEI.
La rândul său, Tian Jun,
directorul reprezentanţei
ZTE în Moldova, a accentuat: „Este o onoare pentru noi
să oferim asistenţă unei companii de talia „Moldtelecom”lui, pentru a fi la înălţimea
aşteptărilor întregii ţări. De
aceea, vom pune în aplicare
toate capacităţile şi experienţa noastră internaţională
pentru ca noile servicii 4G să
fie simple în utilizare şi accesibile tuturor. Tehnologia 4G/
LTE este concepută a fi extrem de flexibilă şi variată în
dispozitive aplicate: diverse
terminale mobile, telefoane
moderne, laptopuri, tablete,
camere video şi foto, routere
wireless etc.
ZTE este producătorul
de echipamente cu cea mai
dinamică evoluţie pe piaţa
mondială de telecomunicaţii,
iar R. Moldova reprezintă o
prioritate pentru compania
noastră în adaptarea celor
mai moderne şi eficiente mecanisme pentru o funcţionare
excelentă a reţelei 4G”.
Pregătirea către tehnologia
4G este un salt excepţional al
companiei „Moldtelecom”,
care fortifică, pe bună dreptate, rolul „Moldtelecom”-lui în
societate, fiind singura companie care a creat cele mai
tari servicii de telefonie fixă,
mobilă, Internet de cea mai
bună calitate şi accesibilitate,
inclusiv în toate zonele rurale, televiziune performantă în
format standard şi de înaltă
definiţie, televiziunea viitorului în format 3D, precum
şi cele mai noi soluţii mobile
existente pe piaţa mondială
de telecomunicaţii.
(I. M.)

