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Ce este ºi ce nu este
„cloud computing“?

Anul trecut, dupã ce am moderat un eveniment Microsoft/Evensys, am fãcut o
micã analizã asupra ecourilor conferinþei. În mod surprinzãtor, deºi participanþii
erau familiarizaþi cu noþiunile ce graviteazã în jurul cloud computing s-au fãcut numeroase confuzii legate de ce este ºi ce nu este acest concept. Am reluat acest demers
zilele trecute ºi, în ciuda comunicãrii intense din ultimele luni – în presã, social
media sau la evenimente –, aceste confuzii persistã.
Dincolo de folosirea greºitã a unor termeni, cea mai frecventã confuzie este
asocierea dintre cloud computing ºi hosting, cu varianta particularã cã SaaS (Software
as a service) înseamnã hostarea unei soluþii. În mod evident, majoritatea tehnologiilor pe care se bazeazã o soluþie de cloud computing existau încã de pe vremea când
SOA era cel mai la modã termen, însã acestea au fost împachetate într-un concept
care respectã câteva caracteristici: acces generalizat (de oriunde, via WEB), self-service (capacitatea de a-þi pune singur la dispoziþie resursele necesare), elasticitate (capacitatea de a creºte sau reduce resursele alocate, în termeni de minute/ore), scalabilitate (disponibilitatea accesãrii unor resurse cvasi-nelimitate atunci când încãrcarea o cere), contorizare consum (posibilitatea de a mãsura în orice moment
resursele consumate ºi a plãti în consecinþã). Dacã nu respectã una dintre aceste
caracteristici, o soluþie, oricât de complexã ar fi, nu este cloud computing.
Complementar, cloud computing-ul induce 3-4 categorii de servicii. Cele mai
cunoscute sunt: IaaS (Infrastructure as a Service), nivelul primar al serviciilor tip
cloud, prin care utilizatorul acceseazã o serie de resurse hardware (virtualizate) ºi le
întreþine singur (sistem de operare, middleware, aplicaþii etc.); PaaS (Platform as a
Service), nivelul mediu, prin care utilizatorul acceseazã o serie de resurse hardware
administrate însã automat ºi peste care dezvoltã propriile sale soluþii de business; ºi
SaaS (Software as a Service), nivelul superior, în care utilizatorul doar consumã
resursele (aplicaþii), fãrã a avea legãturã cu administrarea. Ar mai exista ºi FaaS (Federation as a Service), în esenþã asocierea mai multor ofertanþi de cloud ºi consolidarea serviciilor ºi încrederii. Prin urmare, SaaS nu este o evoluþie a PaaS ºi, implicit,
IaaS, aceste trei categorii nu se exclud, ci sunt categorii diferite de servicii IT, alese
în funcþie de obiectivele ºi caracteristicile fiecãrui utilizator.
Cloud-ul vine ºi cu o serie de modele de livrare distincte: public (serviciile livrate
de cãtre un furnizor cãtre categorii extinse de clienþi); privat (o infrastructurã de tip
cloud operatã în cadrul unei organizaþii); hibrid (o combinaþie între cele douã);
community (cloud-ul este partajat între mai multe instituþii afiliate unei comunitãþi
cu activitate ºi obiective comune).
Deºi aparent încã un buzz-word, cloud computing pare cã începe sã modeleze
lumea IT dupã tipare noi, iar ultimele analize ale IDC aratã cã acest concept va influenþa economia globalã pentru urmãtorii 25 de ani. Mai mult, la nivelul anului
2015, cloud computing va genera afaceri de peste 73 miliarde USD.

Dincolo de a fi cea mai mare companie IT din
lume, HP este compania cu cel mai complex
portofoliu de produse ºi servicii, pentru care orice
etichetã devine irelevantã.
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Pentru prima datã în România, conducerea
Centrului Comun de Cercetare al Comisiei
Europene (JRC) s-a întâlnit la Bucureºti.
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Tema centralã a ediþiei 2011 a tradiþionalului
eveniment Lumea Geospaþialã a abordat tema
maturizãrii soluþiilor geospaþiale ºi, în egalã
mãsurã, a dat prilejul tuturor invitaþilor la schimb
de informaþii ºi socializare.
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 IBM ÎMPLINEªTE 100 DE ANI
IBM a marcat pe 16 iunie 100 de ani de la
înfiinþarea companiei. În acest prim secol
de existenþã, IBM a avut un rol important în
transformarea mediului de business, ºtiinþific ºi social. Istoria companiei poate fi
privitã ca o succesiune de realizãri esenþiale – investiþii în laboratoare de cercetare
în timpul marelui crash financiar, dezvoltarea primei unitãþi hard disk ce a creat
industria de sisteme de stocare, colabo-

Bogdan Balaci

rarea cu guvernul Statelor Unite pentru
a dezvolta Sistemul de Securitate Socialã.
IBM a continuat sã investeascã în „pariuri
majore“ precum noi modele de calcul, sistemul mainframe System/360, inventarea
codului de bare, inventarea calculatorului
personal IBM ce a lansat revoluþia PC ºi
dezvoltarea recentã a sistemului Watson,
calculatorul care a câºtigat concursul
de culturã generalã Jeopardy!
„Aniversarea a 100 de ani de la înfiinþarea
corporaþiei noastre ne emoþioneazã ºi ne
simþim mândri cã facem parte din cea mai
inovativã companie din lume. Istoria IBM
oferã tuturor oamenilor motive de speranþã
în viitor. În ciuda multitudinii de provocãri cu
care ne confruntãm, cred cã oamenii, comunitãþile, companiile ºi þãrile vizionare pot
construi o planetã mai inteligentã, mai
sigurã ºi mai durabilã“, a declarat Bogdan
Balaci, Director General al IBM România.
Pentru a marca aceastã aniversare, compania a lansat o carte, „Îmbunãtãþirea
modului de funcþionare a lumii: Strategiile
ce au modelat un secol ºi o companie“,
a lansat un nou film „Wild Ducks“ ºi a
marcat aceastã aniversare prin semnalizarea
începerii sesiunii de tranzacþionare la Bursa
de Valori din New York.

 TEAMNET LANSEAZÃ
PLATFORMA INTEGRATÃ M.O.R.E.
TeamNet International, companie specializatã în dezvoltarea ºi implementarea
sistemelor informatice integrate, membrã
a grupului Asesoft, a prezentat recent
platforma M.O.R.E. (Management and Organisation of Resources and Employees Gestionarea ºi Organizarea Resurselor ºi
Angajaþilor). Prezentatã drept prima platformã integratã disponibilã în regim Software as a Service (SaaS) dezvoltatã în
concordanþã cu piaþa de afaceri româneascã, platforma integreazã nouã
aplicaþii care permit gestiunea afacerii
oricãrei companii, indiferent de domeniul
de activitate al utilizatorilor: Managementul Activitãþilor de Birou, Portal Intern,
Facturare, Arhivare Electronicã, Managementul Documentelor, E-mail, Managementul Relaþiilor cu Clienþii (CRM), Software Legislativ, Management Flotã Auto.
Aplicaþiile, hostate în Data Centerul Ines,
beneficiazã de disponibilitate 98%, backup automat, securitate ºi suport.
Oferta M.O.R.E. este structuratã pe trei
pachete: Standard, Eficient ºi Profit, plata
fãcându-se sub forma unui abonament
lunar. Conform datelor prezentate de

cãtre Calin Butunoi, M.O.R.E. Division
Manager, costul anual în cadrul platformei M.O.R.E este 2.731 euro,
faþã de 21.083 euro în varianta tradiþionalã/on-premises (un calcul realizat
pentru 10 utilizatori, printr-o metodã
comparativã între licenþierea tradiþionalã,
care presupune atât achiziþie hardware,
cât ºi software, precum ºi servicii de
consultanþã, conform unor preþuri
obþinute online pe baza site-urilor de vânzare produse IT ºi platforma M.O.R.E.,
unde plata se face pe baza de abonament pentru aplicaþiile ºi numãrul de utilizatori dorite). „M.O.R.E. oferã o suitã de
aplicaþii integrate, iar acest lucru conduce
la o privire de ansamblu asupra întregului
business ºi la eficientizarea acestuia.
În plus, aceste douã procese duc
împreunã la creºterea profitului“,
a explicat Cãlin Butunoi.
Deºi lansarea oficialã a platformei a fost
fãcutã recent, M.O.R.E. are deja 300 de
utilizatori (companii din IT, Construcþii, Import-Distribuþie, Pharma, cabinete de avocaturã), estimãrile fiind de 5.000 de utilizatori pânã la sfârºitul anului. (R.G.)

 SENIOR SOFTWARE PREGÃTEªTE
O NOUÃ VERSIUNE
SeniorVisualBI
Senior Software anunþã cã, la un
an de la lansarea SeniorVisualBI, 37
de companii locale ºi multinaþionale
gestioneazã afaceri de 300 de milioane de euro folosind sistemul
de analize manageriale dezvoltat pe
Tableau Software. Compania anunþã
cu aceastã ocazie pregãtirea unei
noi versiuni SeniorVisualBI care integreazã urmãtoarea generaþie de
funcþionalitãþi BI, pentru mai multã
mobilitate, interactivitate ºi rapiditate
în analiza datelor. SeniorVisualBI încorporeazã cele mai noi capabilitãþi
ale platformei Tableau Software,
liderul mondial în vizualizarea datelor.
Noua versiune a sistemului BI, care
va fi lansatã în urmãtoarele sãptãmâni, este adaptatã nevoii de
simplitate, flexibilitate, disponibilitate
crescutã ºi mobilitate în analiza
datelor. Funcþionalitãþile inovatoare
pe care le oferã noua versiune de BI
aduc utilizatorilor beneficii precum:
Business Intelligence mobil:
Sistemul BI este acum optimizat
pentru tehnologia touchscreen
Interactivitate ºi simplitate crescutã în utilizare, prin posibilitatea de
vizualizare a datelor inclusiv în etape
intermediare precum editarea de
coloane sau la realizarea de Conexiuni între liste de tabele Actualizare
mai rapidã a datelor: acest lucru este
posibil datoritã adoptãrii de noi
tehnologii în importul de date de
dimensiuni mari, realizarea de
update-uri de tip incremental pentru
date ºi posibilitatea de rulare a
mai multor task-uri în paralel, în
background, util în special în cazul
rapoartelor automate. SeniorVisualBI
oferã licenþiere unlimited, prin plata
unui abonament lunar fix, aceastã
politicã comercialã având scopul de
a încuraja creºterea numãrului de
utilizatori prin eliminarea restricþiilor
comerciale.

•
•

•
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ROMASTRU ÞINTEªTE SÃ DEVINÃ
PRIMA MULTINAÞIONALÃ
FARMA CEUTICÃ ROMÂNEASCÃ
Redefinirea business-ului aduce companiilor o nouã vitalitate, noi perspective, ºansa conectãrii la un nou sens
evolutiv. De cele mai multe ori, aceastã
metamorfozã are loc prin trecerea ºi
lãrgirea graniþelor cunoscute, prin inovare ºi strategii îndrãzneþe. Pânã în
2009, Romastru s-a impus în conºtiinþa
pieþei pharma din România ca reprezentantul unor servicii integrate (de marketing, cercetare, depozitare ºi distribuþie) pentru branduri de notorietate
internaþionalã. În ultima perioadã,
Romastru s-a repoziþionat ºi a cumpãrat
licenþe pentru o serie de produse,
în special din categoria genericelor,
ºi-a extins afacerea pe pieþele din Estul
Europei ºi din Orient ºi þinteºte sã devinã prima multinaþionalã româneascã
din domeniul farmaceutic. Din poziþia
de director regional România-Bulgaria,
Cristian David ºi-a asumat misiunea de
a crea un liant valoros între ceea ce se
întâmpla, în exterior ºi ceea ce se întâmplã în interior, între pieþe ºi afacere,
între prezentul ºi viitorul Romastru.

6
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Pentru companiile ºi brandurile
puternice criza, instabilitatea
economicã s-au transformat în
oportunitãþi de a cuceri noi pieþe.
A vedea lucrurile diferit, a fi vizionar
permite oamenilor de marketing
sã creascã business-ul, sã-l ducã
într-o zonã profitabilã. Ce direcþii
noi de strategie a adoptat Romastru
în noua erã economicã?
Companie farmaceuticã, Romastru
are ca specific, pe lângã activitatea propriu-zisã de distribuþie a unor produse
farmaceutice deja existente pe piaþã, activitate integratã oferitã partenerilor
noºtri de business - companii care nu
sunt prezente în þarã, dar care doresc introducerea produselor lor pe piaþa
româneascã. Acoperind toate verigile
lanþului valoric, de la înregistrarea produselor ºi farmacovigilenþã la marketing,
promovare ºi distribuþie, Romastru
reprezintã soluþia optimã pentru un astfel de parteneriat. Rezultatele obþinute
de-a lungul anilor prin susþinerea produselor avute în portofoliul de promovare sunt o dovadã a competitivitãþii
companiei noastre.
Dinamica pieþei farmaceutice internaþionale, caracterizatã prin fuziuni ºi
achiziþii, a schimbat semnificativ configuraþia player-ilor în ultimii doi ani. De
asemenea, profilul ºi tendinþele pieþei
româneºti impun o adaptare rapidã. Invariabil, o schimbare de strategie era ºi
este necesarã în noile condiþii apãrute.
Pot spune cã am anticipat aceastã schimbare, astfel cã de aproape doi ani am început construcþia unui plan strategic
care sã susþinã creºterea organicã a companiei în urmãtoarea decadã ºi care sã fie
capabil sã raspundã noilor cerinþe ale
pieþei: atacarea segmentului de generice.

Unul dintre trendurile pieþei
farmaceutice constã în creºterea
vânzãrilor de medicamente generice.
De ce a decis ºi Romastru sã aleagã
aceastã direcþie? În ce mãsurã este
profitabilã pe termen lung?
Condiþiile economice ºi trendul pieþei
în sine, precum ºi direcþia generalã de
gestionare eficientã a fondurilor în politicile de sãnãtate au constituit premisa de la
care am pornit noua direcþie strategicã a
companiei. De asemenea, am considerat
esenþialã contribuþia noastrã la asigurarea
disponibilitãþii unor medicamente de
calitate utilizatorului final, pacientul.
În acest context, intrarea pe piaþa de
generice a fost gânditã pentru a întãri
competitivitatea companiei, dar ºi pentru
a capitaliza experienþa acumulatã în promovarea unor branduri pe care le-am dus
în pozitii de lider.
Piaþa de generice are particularitãþi
care impun o abordare diferitã faþã de cea
a produselor originale. Decizia noastrã de
a intra pe o asemenea piaþã vine dupã un
proces complex de analizã: de la analiza
segmentelor pe care le abordãm (cu evaluarea în detaliu a tabloului prezent ºi a
trendului), la evaluarea posibilelor surse
producãtoare, licenþe ºi multe altele. Am
considerat oportunã strategia de creare a
unor branduri generice proprii ºi configurarea atentã a unui portofoliu profitabil. Evident, deciziile luate au avut la
bazã proiecþii financiare riguroase. Astfel
cã primele produse, branduri proprii
Romastru, le-am lansat la sfârºitul anului
2009.

Romastru a devenit într-un interval
scurt un jucãtor important în segmentul medicamentelor generice. Care
vor fi efectele acestor cristalizãri?

Cristian David,
director regional Romastru,
România-Bulgaria

COVER STORY

Cum se refelectã noua strategie
la nivelul cifrei de afaceri?
Am lansat pânã în acest moment 9
generice pe diferite arii terapeutice: oncologie, psihiatrie etc. Pânã la sfârºitul
anului vom avea 15. În urmãtorii 4 ani
preconizãm un portofoliu de peste 55 de
generice. În acest moment, 6% din cifra
de afaceri a companiei este reprezentatã
de brandurile proprii. Anual urmãrim
vânzãri de 4 milioane Euro. Într-un timp
foarte scurt de la lansare, brandurile
generice Romastru sunt deja pe poziþii de
top (exemplu fiind produsele noastre de
oncologie – Yonistib, Kyaresta).

Aþi început procesul de mutare a producþiei în România din restul þãrilor în
care compania are forþã de producþie.
Care e scopul acestui demers?
Genericele ca brand Romastru au ca
sursã producãtori consacraþi la nivel
modial, din Uniunea Europeanã ºi din
India. Pentru a evita totuºi posibilele
riscuri privind livrãrile ºi pentru a
asigura permanent prezenþa pe piaþã a
produselor noastre, luãm în calcul în
acest moment posibilitatea producþiei
locale. Este un proiect ambiþios, dar perfect realist. Efectele unei astfel de decizii
se vor regãsi în eficientizarea resurselor
noastre, cu impact asupra portofoliului
ºi a creºterii ulterioare.

Cum ºi-a propus compania sã se
poziþioneze pe piaþa pharma din
România ºi pe cea internaþionalã?
Proiectul de expansiune a businessului a fost demarat deja. Romastru este
prezent pe piaþa din Bulgaria, prin subsidiara deschisã acolo. Astfel am câºtigat
un know-how care ne-a permis sã analizãm ºi sã luãm în calcul oportunitãþi ºi
în alte þãri din regiune. În acest moment,
strategia noastrã urmãreºte extinderea
business-ului în Þãrile Baltice, Polonia,
Croaþia, dacã este sã dãm câteva exemple.
Prin susþinerea din partea firmei-mamã
din Liban, brandurile generice Romastru
sunt pregãtite ºi pentru intrarea în þãri
8
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din regiunea respectivã: Liban, Siria, Iordania. În spatele acestei strategii e un
volum de muncã foarte consistent, accelerarea procesului fiind unul dintre
obiectivele noastre în acest an. La poziþionarea noastrã pe piaþa româneascã, ca
primã alegere pentru calitatea integratã a
serviciilor oferite, precum ºi punerea la
dispoziþie a unor branduri generice Romastru competitive, am adãugat astfel ºi
direcþia de expansiune geograficã.

sunt cadre pe care le-am stabilit ca direcþie a departamentului. Astfel ne menþinem competitivitatea pentru a rãspunde
conform cerinþelor partenerilor ºi clienþilor noºtri.

Marketing-ul ºi distribuþia sunt principalele arii de expertizã ºi de business
ale companiei. Cum reuºiþi prin departamentul pe care îl conduceþi, cel
de marketing, sã deveniþi driver-cheie
pentru impunerea unei direcþii de dezvoltare novatoare? Care sunt principiile de management, deviza dupa care
vã ghidaþi în creºterea afacerii?

Viziunea ºi ideile novatoare stau
într-adevãr la baza direcþiilor noi de
dezvoltare a companiei. Dar pe lângã
acestea, planurilor noastre de business
sunt serios fundamentate, cuprinzând
elementele strategice menite sã ne aducã
succesul. Evaluarea riscului ºi a posibilelor scenarii de business sunt parte
integrantã a strategiei pe care am conceput-o. Din acest motiv, cuvinte ca
imaginaþie, profeþii nu au legãturã cu direcþia de business pe care deja o urmãm.
Romastru va continua sã-ºi consolideze
poziþia pe piaþa româneascã. Pentru
2011 estimãm o cifrã de afaceri a companiei de 90 de milioane de Euro, în
acest moment înregistrând o creºtere de
49% comparativ cu aceeaºi perioadã a
anului trecut.
Lansarea brandurilor proprii Romastru
în þãrile menþionate reprezintã provocarea pentru care suntem pregãtiþi.

Activitatea departamentului pe care îl
conduc are ca profil mult mai mult decât
ceea ce înþelegem prin marketing. De la
creionarea unor direcþii noi de dezvoltare,
la analize de industrie, piaþã, potenþial, licenþe, negocieri cu partenerii strãini,
proiecþii financiare, planuri strategice de
business, toate fiind pãrþi care formeazã
activitatea departamentului. Evident, planurile operaþionale sunt stabilite ºi implementate de echipe specializate în cadrul
departamentului. Adaptarea la nou, flexibilitatea, acþiunea rapidã, detectarea ºi
analiza realistã a oportunitãþilor din piaþã

La graniþa dintre imaginaþie,
profeþii care se autoîmplinesc ºi
planuri de business bine fundamentate pe termen lung, cum vedeþi
Romastru proiectat în viitor?

 ALEXANDRU BATALI

• Prezentã în România ºi Bulgaria, cu o cifrã de vânzãri de peste 59 de milioane Euro
•
•

•

în 2010 ºi cu un numãr de 230 de angajaþi, Romastru este o companie de servicii
farmaceutice, înfiinþatã în România în 1994.
Compania oferã servicii medicale, de marketing, cercetare, depozitare ºi distribuþie integrate
companiilor pentru care orientarea în aceste domenii devine mai eficientã prin stabilirea
unor parteneriate pe termen lung, bazate pe rezultate certe ºi pe angajamentul de a reuºi.
În calitate de entitate creatã cu scopul de a se ocupa de companiile din domeniul asistenþei
medicale bazate pe cercetare de pe pieþele mai mici ºi mai dificile din Europa de Est, care
activeazã în prezent în România ºi Bulgaria, Romastru Trading oferã o gamã largã de servicii, printre care: înregistrarea medicamentelor la autoritãþile locale; conformitatea cu farmacovigilenþa ºi marketingul etic; educaþia medicalã, precum ºi întâlniri cu cercetãtori ºi
participãri la simpozioane; dezvoltarea ºi implementarea strategiilor de marketing;
vânzãri ºi promovãri de produse; gestiunea produselor; forþã de vânzãri retail; distribuþie,
inclusiv depozitare, logisticã ºi încasãri.
Din 2009 Romastru a intrat pe piaþa de generice prin lansarea primelor branduri proprii
în arii medicale precum: oncologie, psihiatrie, neurologie. Portofoliul companiei va creºte
în aceastã direcþie, cu abordarea ºi a altor arii terapeutice.

COMUNICAREA „VOCE – COMPUTER“,
VERIGA LIPSÃ ÎN
PROCESUL DE AUTOMATIZARE TOTALÃ
Într-un proces firesc de evoluþie, soluþiile
software dezvoltate de producãtorii din
domeniu tind cãtre perfecþiune, cãtre automatizarea completã, ºi genereazã de
multe ori, în rândul oamenilor, fluctuaþii psihologice ºi chiar de ordin comportamental.
eseori, o soluþie software
performantã nu se poziþioneazã într-un loc corespunzãtor, la marginea de sus a
clasamentului de sisteme informatice, deoarece existã o anumitã
reticenþã în a conºtientiza ºi a recunoaºte performanþa acesteia. Un produs software trebuie sã fie o realizare
spectaculoasã ºi în acelaºi timp aplicabilã, iar tehnologia de producþie trebuie sã conþinã diverse studii de oportunitate ºi multe, foarte multe strategii
de marketing.
Un punct lipsã în maturizarea pieþei
de software din Romania ºi chiar din
lume este inexistenþa unor standarde
de cotare software, standarde ce ar
putea aduce o bine-venitã ordine în
aceastã lume, asigurând evoluþia pe coordonate ridicate a vieþii umane.
Mondosoft se înscrie hotãrât în cele
spuse, în sensul cã a realizat ºi adaptat
continuu, pe parcursul celor 12 ani de
existenþã, o soluþie software elaboratã
ºi complet automatizatã, înregistratã
sub numele de marcã All in All . Pe o
scarã de evaluare definitã prin diferenþa – figurativã! – dintre ieºiri (de
situaþii) ºi intrãri (de date), se situeazã
în topul soluþiilor software realizate
pânã în prezent în România.
All in All este un pachet de soluþii
software destinate domeniilor de activitate financiar–contabil, social, colec-
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tare impozite ºi taxe, facturare/contorizare, project management, gestiune
fond agricol, achiziþii publice, personal, resurse umane, salarizare, urbanism ºi cadastru. De asemenea, sunt
destinate atât domeniului bugetar
(consilii judeþene, prefecturi, primãrii,
ºcoli, spitale ºi alte unitãþi bugetare),
cât ºi mediului privat (firme micro,
mici, medii ºi mari).
În departamentul de cercetare-dezvoltare, Mondosoft a finalizat recent
proiectul intitulat Ciripitul electronic.
Acest proiect s-a nãscut din necesitatea
de a asigura aplicaþiilor proprii un suport help voce interactiv ºi de a putea
introduce datele în sistem prin dictare,
suport implementat prin intermediul
tehnologiilor TTS pentru limba
românã. Astfel, Mondosoft a devenit
prima companie din România care realizeazã un sintetizator voce profesional, bazat pe tehnologia de sintezã
voce – TTS ºi implementat în diverse
aplicaþii practice profesionale.
Implementarea tehnologiilor de tip
TTS conferã programelor uºurinþã în
exploatare ºi lejeritate în depanarea
erorilor de operare realtime. Se asigurã
astfel o exploatare mai uºoarã a aplicaþiilor. Pentru aplicaþiile de tip colectare
creanþe (impozite ºi taxe locale) a fost
realizat, pe baza sintetizatorului, un
robot telefonic pentru consultarea soldurilor la creanþele datorate.
Assistant manager este un software
de sintezã managerialã extrem de flexibil, valabil atât în domeniul bugetar
cât ºi în mediul privat, fiind o soluþie
prin intermediul cãreia sunt furnizate,
atât vizual, cât ºi vocal, informaþii financiar-contabile, statisticã managerialã, precum ºi un calendar de activitãþi, pentru a susþine activitatea de
management a unitãþilor, indiferent de

Daniel Dumitrescu,
General Manager Mondosoft

specific. Trebuie precizat cã aplicaþia
poate prelua informaþie din orice tip de
bazã de date ºi din orice tip de fiºier organizat pe structura logicã a unui tabel.
O foarte largã ºi variatã gamã de
aplicaþii software de tip web sau desktop au la bazã tehnologia TTS pentru
limba românã. Astfel de aplicaþii sunt:
software pentru roboþi telefonici, software de citire automatã a listei de produse ºi/sau alte informaþii într-un loc
aglomerat (aeroport, garã, supermarket), software pentru utilizatori de gen
„Text Reader” (software folosit pentru
citirea documentelor de tip Word,
Excel, alte documente, de tip xml,
html, conþinutul unor e-mail-uri ºi alte
texte, din orice tip de documente).
Mondosoft este în acest moment
într-o etapã avansatã a proiectului de
implementare a sintetizatorului în industria auto, la autovehicule, pentru a
asigura conducãtorilor informaþii despre drum ºi despre starea autovehiculului, precum ºi mesaje de întâmpinare.
Recunoaºterea vocalã pentru limba
românã funcþioneazã în parametri
foarte buni ºi, astfel, componenta de
recunoaºtere este implementatã în
aplicaþii pentru asigurarea datelor de
intrare ºi pentru comenzi vocale. 

OPINIA CONSULTANTULUI

MANAGERIAL TOOLS

Cum implementez
o soluþie software?
Cãtãlin Tiseac

Atunci când organizaþiile decid implementarea unor soluþii informatice, acestea
pot alege între pachete software standard
sau o dezvoltare a unui software personalizat. Care reprezintã cea mai bunã opþiune
pentru organizaþie ºi de ce ar trebui aceasta
sã þinã cont atunci când face alegerea?
Dilema
Dilema se naºte atunci când o organizaþie, care se confruntã cu probleme
de performanþã sau pur ºi simplu urmãreºte sã-ºi dezvolte capabilitatea de a
livra produsele sau serviciile clienþilor
sãi, identificã oportunitatea de a optimiza modul în care-ºi desfãºoarã activitatea. Eficientizarea proceselor interne
presupune, de cele mai multe ori, automatizarea unor activitãþi prin utilizarea
unor soluþii IT. Odatã ce nevoia de a utiliza un sistem informatic este conºtientizatã, managementul organizaþiei trebuie sã ia câteva decizii:
• Care sunt opþiunile pentru soluþia
tehnicã?
• Care este modalitatea prin care
soluþia tehnicã va fi implementatã?

Opþiunile
Douã sunt alternativele majore de
atingere a obiectivelor funcþionale ale
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unui sistem informatic. Organizaþia
poate opta pentru implementarea unei
soluþii standard, disponibile pe piaþã
sub forma unor produse comerciale
pentru care producãtorii oferã licenþe
de utilizare, cunoscute drept soluþii
COTS (Commercial Off The Shelf).
Cealaltã opþiune este aceea de a implementa o soluþie personalizatã, care sã
se muleze pe modul specific în care organizaþia îºi desfãºoarã activitatea.
Cum alege o organizaþie care din
cele douã opþiuni este cea mai eficientã
spre a fi urmatã? Alegerea nu este una
simplã, ci de cele mai multe ori presupune derularea unei analize detaliate
înainte ca hotãrârea sã fie luatã.
Fiecare din cele douã opþiuni are atât
avantaje, cât ºi dezavantaje, care trebuie atent evaluate pentru a alege acea
soluþie care sã permitã maximizarea
rezultatelor, dar ºi respectarea constrângerilor cu care organizaþia se confruntã.

Buy or Build
Implementarea unei aplicaþii informatice cu forþe proprii (resurse interne) se rezumã, de cele mai multe
ori, la achiziþionarea unor licenþe de
utilizare pentru un pachet software
standard (COTS), la instalarea ºi configurarea aplicaþiei în vederea utilizãrii acesteia de cãtre persoanele din
organizaþie. Sunt, însã, ºi situaþii în
care este necesar ca anumite funcþionalitãþi sã fie dezvoltate suplimentar

celor oferite standard în pachet, pentru a putea rãspunde cerinþelor specifice ale organizaþiei. În acest caz, este
nevoie de resurse specializate care sã
cunoascã tehnologia în care produsul
standard a fost dezvoltat ºi sã utilizeze
instrumente specifice de dezvoltare
software. De cele mai multe ori, aceste
resurse nu se regãsesc în cadrul organizaþiei, drept pentru care este nevoie
ca serviciile de dezvoltare sã fie externalizate cãtre un furnizor specializat.
Sunt, însã, ºi situaþii în care funcþionalitãþile care trebuie dezvoltate
depãºesc ca pondere funcþionalitãþile
oferite în pachetul software standard,
ºi în aceastã situaþie se naºte întrebarea dacã nu este mai eficient ca aplicaþia sã fie dezvoltatã de la zero.
O astfel de abordare este eficientã în
cazul unei soluþii personalizate, atunci
când niciun produs standard nu
rãspunde cerinþelor funcþionale specifice pe care organizaþia le are.
Dezvoltarea unei aplicaþii personalizate presupune derularea unor etape
de analizã a cerinþelor, de proiectare a
soluþiei ºi de dezvoltare a aplicaþiei
(scriere de cod). De asemenea,
spre deosebire de cazul unui software
standard, este necesarã ºi desfãºurarea unui proces complex de testare
a aplicaþiei dezvoltate, în vederea
identificãrii tuturor erorilor care pot
afecta funcþionalitatea aplicaþiei,
înainte ca produsul sã fie predat spre
operare utilizatorilor din cadrul organizaþiei.

OPINIA CONSULTANTULUI

MANAGERIAL TOOLS

Soluþiile standard (COTS)
Implementarea unor soluþii software standard prezintã unele avantaje:
• Rezultate dovedite în implementãri similare – organizaþia ºtie, încã
din momentul în care alege produsul, care sunt funcþionalitãþile
pe care acesta le oferã, cum va trebui acesta sã fie utilizat ºi care sunt
problemele cu care se poate confrunta în utilizarea sistemului.
• Încorporeazã know-how de industrie ºi best practices – produsele standard sunt rezultatul
unui efort continuu de îmbunãtãþire a funcþionalitãþilor ºi a
performanþei în baza experienþei
cumulate de producãtor ºi a integrãrii acestora în noile versiuni
disponibile.
• Sunt mai ieftine – efortul de dezvoltare ºi întreþinere a software-ului
standard este amortizat de producãtor prin vânzarea licenþelor
de utilizare a produsului cãtre mai
mulþi clienþi, astfel costul fiind
împãrþit de aceºtia.
• Se pot implementa mai rapid – de
cele mai multe ori implementarea
unui astfel de software presupune
doar instalarea acestuia pe
serverul de aplicaþie ºi o simplã
configurare prin intermediul meniurilor de administrare.
• Organizaþia poate obþine rapid
beneficii – datoritã perioadei de
implementare reduse, organizaþia
poate utiliza software-ul într-un
timp scurt de la achiziþia lui, astfel
încât problemele care au determinat decizia de implementare pot fi
rezolvate foarte rapid.
• Oferã acces la tehnologie ºi organizaþiilor mai mici – datoritã costului mai redus al soluþiilor standard, acesta poate fi utilizat ºi de
cãtre organizaþiile care au un
buget limitat.
Însã, implementarea unei soluþii
software standard atrage dupã sine ºi
unele dezavantaje de care organizaþia
trebuie sã fie conºtientã:

• O soluþie software standard nu va

acoperi niciodatã integral cerinþele utilizatorilor.
• O astfel de soluþie oferã mai multã
funcþionalitate decât este necesar
utilizatorilor, funcþionalitãþi pe
care organizaþia le plãteºte, deºi
nu le va utiliza probabil niciodatã.
Un
• furnizor care oferã software
standard are, de cele mai multe ori,
un interes redus de a personaliza
pentru clientul sãu acea aplicaþie.
• În cazul în care un produs standard este personalizat, este dificil
ºi costisitor pentru organizaþia
beneficiarã sã întreþinã versiunile
care sunt obþinute în urma dezvoltãrilor.
• Condiþiile de licenþiere sunt
uneori restrictive ºi nu corespund
intereselor pe care organizaþia
le are.

Soluþii personalizate
Alegerea unei soluþii personalizate
poate aduce cu sine avantaje importante pentru o organizaþie:
• Compatibilitate totalã cu activitatea clientului – funcþionalitãþile
unei soluþii personalizate sunt întotdeauna dezvoltate pe baza
unor cerinþe specifice ale utilizatorilor, care sunt captate în etapa
de analizã ºi care, ulterior, sunt
validate de cãtre aceºtia în etapa
de testare.
• Includ numai funcþionalitãþile
necesare – organizaþia va plãti
doar pentru funcþionalitãþile pe
care le va utiliza din aplicaþie, nu
ºi pentru cele care sunt oferite
într-un pachet standard însã nu
sunt necesare.
• Scalabilitate – sistemul se poate
dezvolta odatã cu volumul activitãþii organizaþiei ºi nu este
necesar sã fie achiziþionate
(plãtite) încã de la început toate
funcþionalitãþile.
Utilizarea
celor mai noi tehnologii
•
– în etapa de proiectare a soluþiei
se poate opta pentru utilizarea

unor tehnologii la zi, care sã permitã beneficiarului avantaje competitive în relaþia cu competiþia sa.
• Flexibilitate la licenþiere – pentru
o soluþie personalizatã, de cele
mai multe ori, clientul deþine
proprietatea intelectualã asupra
produsului, deoarece acesta plãteºte efortul de dezvoltare sau
acesta beneficiazã de o licenþiere
nelimitatã a software-ului.
Pentru soluþiile personalizate existã, însã, ºi unele dezavantaje care trebuie avute în vedere:
• Soluþiile personalizate presupun
un timp de implementare mare,
de cele mai multe ori fiind necesar mai mult de un an pentru implementarea unei astfel de soluþii.
• Costurile de implementare sunt
mult mai mari, deoarece trebuie
plãtit tot efortul necesar dezvoltãrii (analizã, proiectare, scriere
cod, testare etc.).
• Existã un risc mare de exagerare
a complexitãþii soluþiei de cãtre
utilizatori.
• Necesitã o implicare mai mare a
unor persoane cheie din organizaþia beneficiarã, precum ºi competenþe specifice tipului de business desfãºurat de organizaþia
client din partea analiºtilor furnizorului care vor dezvolta soluþia.

Deci, cum aleg?
Atunci când o organizaþie face
alegerea între pachetele software
standard ºi dezvoltarea unui software
personalizat, este bine sã þinã cont de
urmãtoarele lucruri:
• Nu existã modele infailibile –
fiecare alternativã are avantaje
ºi dezavantaje.
• Analizaþi toate opþiunile disponibile înainte sã faceþi alegerea.
• Învãþaþi din experienþa altora.
• Nu ezitaþi sã solicitaþi suportul
unor consultanþi care vã pot
ajuta în alegerea unor soluþii
optime pentru organizaþia dumneavoastrã.
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Peste 200 de participanþi la

PM DAY
2011

Aºa cum au promis încã de la primul eveniment organizat anul trecut, în acest an
PMI România ºi Microsoft România au
adus la PMday 2011 mai mulþi speakeri
internaþionali, care au delectat audienþa cu
prezentãri interesante, interactive ºi nu
lipsite de umor. Cea de-a doua ediþie a
Conferinþei PMday România a avut loc la
sfârºitul lunii mai, fiind, ca de obicei, dedicatã în totalitate managementului
proiectelor.
iua a început cu prezentarea lui
Dino Butorac, Mentor PMI pentru Regiunea Europa Centralã,
care a concluzionat cã externalizarea serviciilor de project
management poate fi perceputã ca o
oportunitate ºi nu ca o ameninþare, însã
numai dacã perspectiva generalã a unei
companii este schimbatã în aceastã
direcþie.

Z
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Peter Taylor, autorul cãrþii „The Lazy
Project Manager” ºi Senior Director
Strategic Business Development, Infor, a
explicat project managerilor din salã arta
lenei productive ºi ce înseamnã exact
abordarea „lenei productive” asupra
proiectelor (ºi vieþii, în general). De
asemenea, audienþa a învãþat cum sã
aplice aceste învãþãturi pentru a fi „de
douã ori mai productivi ºi chiar pãrãsi
biroul mai devreme”.

Yes, we Kanban!
Stephen Forte, Chief Strategic Officer la Telerik, a revenit la PMday 2011,
continuând, în maniera interactivã deja
cunoscutã, discuþiile despre aplicabilitatea metodologiilor Agile.
Dacã anul trecut Stephen Forte s-a
axat în prezentarea sa pe metodologia
Agile de management de proiect ºi a
fãcut o introducere în noþiunile de bazã
Agile ºi Scrum, în acest an a vorbit despre Kanban.
Ce este Kanban? Importatã din
Japonia, Kanban este o metodologie de
management de proiect care câºtigã tot

mai mulþi adepþi. Kanban este denumirea
generalizatã prin care se face referire la
un sistem de semnalizare care foloseºte
carduri, prin care se transmite informaþia
referitoare la necesitatea reaprovizionãrii
unui post de lucru. Sistemul Kanban
coreleazã toate operaþiile la nivelul producþiei pe flux, prin carduri, semne,
stocuri tampon. Sistemul de producþie de
la firma Toyota este cunoscut sub denumirea de Kanban sau sistemul just-intime. Este un sistem care s-a nãscut din
necesitate ºi care se bazeazã pe eliminarea risipei ºi autonomizarea lucrului.
Acest sistem a fost conceput ºi a început
sã fie implementat imediat dupã cel de-al
doilea rãzboi mondial, dar nu a atras
atenþia lumii industriale decât dupã ce sa produs prima crizã mondialã energeticã, respectiv prima crizã a petrolului din
1973, care a generat o puternicã recesiune economicã. Managementul industrial denumit just-in-time (exact la timp)
înseamnã, în esenþã, cã, într-un proces de
producþie în flux, piesele necesare la
montaj ajung pe linia de asamblare exact
în momentul în care este nevoie de ele ºi
numai în cantitatea necesarã. O firmã

care creeazã un astfel de flux tehnologic poate tinde la situaþia de a avea
stocuri zero. Într-o astfel de concepþie,
fluxul de producþie se gândeºte în sens
invers, de la faza finalã la faza iniþialã,
astfel ca fiecare etapã de producþie sã
cearã de la etapa premergãtoare piesa
de care este nevoie, la momentul
necesar prelucrãrii ei. Indicarea cantitãþii necesare de produse, caracteristicile de bazã ale acestora ºi momentul la care sã fie livrate se face pe un
formular tipizat, care se numeºte kanban. Kanban este modul prin care se
poate realiza sistemul just-in-time,
prevenindu-se astfel supraproducþia.

Sesiuni pentru specialiºti
Sesiunile de dupã-amiazã, care au
fost împãrþite în trei secþiuni, au fost
dedicate unor subiecte specifice administrãrii proiectelor, reunind specialiºti din România ºi din strãinãtate.
Au fost dezbãtute subiecte precum:
abilitãþi de prezentare pentru PM,
proiecte de dezvoltare software
desfãºurate cu terþi, contract management, cum sã gestionezi riscurile în
cadrul proiectelor de implementare a
aplicaþiilor de business etc.
Gheorghe Dobrea, Intelprof, a arãtat cã existã o legãturã între ITIL ºi
project management ºi a comparat
principalele principii ale PMBok,
ghidul cunoºtinþelor în managementul
proiectelor, cu ITIL – setul consistent
ºi detaliat de „cele mai bune practici”
pentru managementul serviciilor IT.
Sergiu Rusu, Exec-Edu, a susþinut
o prezentare al cãrei titlu a atras mult
mai mulþi curioºi decât locurile
disponibile în salã – „Numele meu Nu
este Nostradamus” – ºi a discutat despre planificarea scenariilor în managementul proiectelor. Consultantul
Exec-Edu a evidenþiat faptul cã, în
project management, planificarea scenariilor poate fi folositã în douã zone:
managementul riscului ºi managementul portofoliului.
O altã prezentare care s-a bucurat de o atenþie deosebitã a fost cea a

lui Florian Ivan, Partner Strategy &
Programs Manager Microsoft România, „Sell it to CEO”. Acesta a vorbit
despre câteva metode de a convinge
managementul executiv sã sprijine
mai bine proiectele angajaþilor,
metode care, de cele mai multe ori,
pot face diferenþa dintre succes
ºi eºec.
Punctul culminant al zilei a fost
video-conferinþa susþinutã de Dr.
Harold Kerzner, renumit teoretician
în domeniul managementului de
proiect, care a prezentat concluziile
celei mai recente lucrãri de cercetare
ale sale, „Project Management, KPIs,
Metrics and Dashboards”, ce s-a materializat într-o carte programatã sã
aparã pe piaþã în aceastã toamnã.
Nu au lipsit nici în acest an sesiunile energizante Pecha Kucha, în care
trei excelenþi speakeri au delectat audienþa timp de 8 minute fiecare.
Evenimentul s-a încheiat cu o
tombolã, în care cei prezenþi au fost
rãsplãtiþi cu premii constând în cãrþi,
cursuri de project management, dispozitive hardware ºi licenþe software.
„Feedback-ul oferit de audienþã pe
parcursul întregii zile de conferinþe,
dar mai ales la finalul evenimentului,
a fost pozitiv, aºa cã suntem încrezãtori când spunem cã cea de-a doua
ediþie a PMDay a fost un real succes.
PMI Romania ºi Microsoft România
doresc sã mulþumeascã pe aceastã cale
sponsorilor PMSolutions, SIVECO,
Exec-Edu, TeamNet International,
Roland Gareis Consulting ºi tuturor
partenerilor implicaþi în organizarea
conferinþei”, a declarat Simona
Bonghez, preºedinte PMI Romania
Chapter.
Participanþii, în numãr de 230, au
fost persoane ce activeazã în diverse
domenii de activitate (IT&C, construcþii, fonduri europene etc.),
fãcând parte din companii mature sau
care înþeleg importanþa managementului de proiect ºi rolul acestuia în
dezvoltarea organizaþionalã.
 LUIZA SANDU
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PIAÞA SMB ªI NEVOIA DE CREªTERE
A PRODUCTIVITÃÞII, MOTIVE
DE OPTIMISM LA HP ROMÂNIA
Dincolo de a fi cea mai mare companie IT din lume, HP este compania cu cel
mai complex portofoliu de produse ºi servicii, pentru care orice etichetã devine
irelevantã. În mod curent, HP oferã finanþare fãrã garanþii pentru instituþiile
publice, iar dacã piaþa localã are nevoie poate livra servicii tip cloud computing
din centrele de date europene. Radu Enache, Country Manager HP, a discutat
cu Market Watch evoluþia companiei în România ºi tendinþele pieþei locale.
În piaþa localã, multã lume încã
eticheteazã HP drept cel mai mare
producãtor de PC-uri. Mai este
relevantã o astfel de etichetã?
Suntem onoraþi cã suntem cel mai
mare producãtor de PC-uri din lume,
însã HP face mult mai mult. Focusul
nostru este sã oferim soluþii pentru îmbunãtãþirea activitãþii utilizatorilor.
IT-ul face parte din orice activitate, ca o
þesãturã ce îmbracã întreaga societate
umanã prin care informatiile sunt produse ºi consumate. Din acest punct de
vedere, HP lucreazã la orice nivel – de
la servere mari ºi soluþii enterprise, pânã
la dispozitive personale PC ºi imprimante – pentru a dezvolta acest concept.
IT-ul nu mai este doar o unealtã de productivitate, ci a devenit o componentã a
mediului înconjurãtor, fãrã de care societatea actualã nu mai poate funcþiona.

Care este corespondenþa
dintre portofoliul global de produse
al HP ºi cel disponibil local?
Piaþa localã este maturã, iar cunoºtinþele
beneficiarilor noºtri sunt la nivel european,
indiferent dacã vorbim de mediul SMB sau
enterprise. Realitatea este cã suntem un
popor cu apetit pentru IT ºi comunicaþii, iar
piaþa este foarte exigentã. Prin urmare, HP
are în portofoliul local toate produsele ºi
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serviciile existente la nivel global, pe toate
liniile de business, de la retail pânã la enterprise. Aducem în România cele mai noi
tehnologii, indiferent de segmentele de
piaþã vizate, pentru cã existã o bunã
înþelegere a celor mai noi concepte din IT.
Ne sincronizãm constant cu dezvoltãrile
din companie ºi oferim tot ce existã ca noutate. Serviciile, segment pe care suntem liderul pieþei locale, sunt la fel de diversificate, de la mentenanþã echipamente, pânã
la soluþii mission critical ºi integrare de
proiecte. Suntem în mãsurã sã oferim soluþii
de tip cloud ºi super-computing pentru
clienþii din România. Complementar,
oferim leasing ºi finanþare pentru firmele
româneºti, ca sã-ºi poatã construi o soluþie
cu produse HP ºi non HP. Mai mult, pentru
clienþii din sectorul public, având în vedere
ratingul actual al României, furnizãm finanþare fãrã garanþii financiare.

zare. Vorbim, în cele din urmã, de eficientizarea muncii ºi calitatea serviciilor.
Cetãþenii s-au obiºnuit cu Call Centerele
marilor companii de utilitãþi, s-au
obiºnuit cu plãþile online ºi cardurile
bancare etc., prin urmare este pefect justificat sã aºtepte o îmbunãtãþire generalã
a calitãþii vieþii ºi prin prisma serviciilor
publice. Presiunea pentru informatizarea acestui sector vine, în principal,
din partea cetãþenilor care nu mai vor sã
stea la cozi, sã aibã timpi mari de rãspuns
etc. Pe de altã parte, este ºi o prioritate a
Guvernului, cheia acoperirii diferenþei
dintre venituri ºi cheltuieli este
creºterea productivitãþii muncii ºi, prin
urmare, informatizarea. Guvernul nu
poate face minuni pentru a creºte veniturile, iar singura soluþie este cea validatã ºi de mediul privat: creºterea productivitãþii muncii.

Principalul concurent pe piaþa de
servicii (IBM) a intrat recent într-un
nou business: serviciile de Data
Center. Ne putem aºtepta la o
abordare similarã din partea HP?

Care sunt, însã, principalele piedici?

HP România este extrem de interesatã
de aceastã categorie de servicii, în care
vedem un pas necesar cãtre cloud computing. Putem livra astfel de servicii prin
Centrele de date HP din Europa sau în
asociere cu un partener local. Cel mai important element este însã existenþa cerinþei din partea clienþilor. Dacã vom
identifica o astfel de cerere îi vom da curs.
HP priveºte lucrurile întotdeauna din
perspectiva clientului. Optimizarea funcþionãrii infrastructurii actuale a clienþilor
este prioritatea numãrul 1. Mai departe,
putem oferi soluþii de tip Private Cloud
sau de cloud hibrid, ideea de bazã este
însã adaptarea la ceea ce intereseazã
clientul. În etapa actualã, cei mai mulþi
clienþi sunt interesaþi de consolidarea ºi
virtualizarea parcului de servere.

Cât de criticã este nevoia de
informatizare în sectorul public?
Idee de a lucra mai bine în sectorul
public se leagã foarte mult de informati-

Mai multe ministere au lipsuri în
ceea ce priveºte IT-ul, atât ca infrastructurã, cât ºi ca soluþii pentru creºterea
productivitãþii. Totuºi, s-au fãcut progrese, suntem pe drumul cel bun. Informatizarea este o pârghie esenþialã,
fãrã a fi un panaceu pentru problemele
þãrii. Un semnal de alarmã ar fi cã, uneori, o soluþie validatã în sectorul privat
este abandonatã sau folositã parþial în
sectorul public. Explicaþia constã în lipsa
resurselor pentru ºcolarizare, mentenanþã etc., pentru cã, în lipsa unui efort
susþinut, aceste aplicaþii ajung sã fie marginalizate. Oamenii sunt cheia aici ºi ar
trebui conºtientizatã mai mult importanþa utilitãþii IT-ului, pentru cã, spre
exemplu, în instituþiile „militare“ astfel
de soluþii funcþioneazã perfect, deoarece
se lucreazã pe bazã de ordin.

Cât de importantã este
consultanþa petru sectorul public?
Consider cã succesul unui proiect depinde într-o mare mãsurã de calitatea
consultanþei. Nu se pot face proiecte viabile fãrã o consultanþã serioasã, mai ales
cã instituþiile publice nu au întotdeauna

cunoºtinþele necesare. Au apãrut numeroase firme de consultanþã de bunã
calitate, proiectele pe fondurile structurale ºi post-aderare au întãrit aceastã
categorie de companii ºi rolul lor va
creºte.

În ce mãsurã putem beneficia
de experienþa acumulatã la nivel
european în proiectele IT publice?
Sunt de acord cã, din punct de
vedere al serviciilor publice, existã un
cadru general european cu directive IT
clare, în care se încadreazã ºi România,
iar proiectele au elemente comune indiferent de þarã. HP, din perspectiva
unui jucãtor global, are o experienþã
relevantã în diverse sectoare de
economie: sãnãtate, e-government, finanþe, forþã de muncã etc. Important
este sã dialogãm cu autoritãþile locale,
sã prezentãm experienþa HP ºi sã identificãm prioritãþile acestor instituþii
pentru perioada urmãtoare. Spre exemplu, HP România ar fi interesatã sã
ofere o soluþie pentru îmbunãtãþirea
colectarii taxelor ºi impozitelor,
deoarece am finalizat astfel de proiecte
în alte þãri.

Cum apreciaþi evoluþia
pieþei locale în 2011?
În primul trimestru din 2011, HP
România a crescut peste nivelul înregistrat global. Poate fi o creºtere
fireascã dupã scãderea din 2009, însã eu
o pun pe seama relansãrii economice la
nivelul producþiei industriale, al exporturilor, vectori care au un impact pozitiv asupra pieþei IT. Piaþa SMB s-a
miºcat foarte bine ºi am înregistrat o
creºtere a cererii pe acest sector, specificul fiind creºterea numãrului de
comenzi ºi mai puþin a valorii intrinseci
a comenzilor. În ansamblu, sunt optimist ºi consider cã numeroase companii
vor trece la optimizarea activitãþii într-un mod inteligent, iar aici evident
este nevoie de IT.
 GABRIEL VASILE
15 IUNIE - 15 IULIE 2011 | MARKET WATCH

15

CE ÎMBUNÃTÃÞIRI POATE
ADUCE CRM-UL
ÎNTR-UN CALL CENTER
Studiile companiilor de analizã demonstreazã cã, noul climat economic, a obligat
companiile din întreaga lume sã reevalueze importanþa departamentelor de suport al clienþilor, în scopul creºterii gradului de satisfacþie al acestora, respectiv al
scãderii riscului de „dezertare“ la alte companii. Însã, a vorbi despre optimizarea
operaþiunilor desfãºurate într-un centru de
suport fãrã a lua în calcul, din start, integrarea cu o soluþie de management al relaþiilor cu clienþii (CRM – Customer Relationship Management) este consideratã
de cãtre specialiºti o abordare nerealistã.
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erdict a cãrui pertinenþã nu
este încã atât de evidentã
pentru multe companii locale, care deþin un Call Center (sau apeleazã la un furnizor de astfel de servicii), dar nu ºi o
soluþie CRM integratã, utilizând în locul
acesteia aplicaþii inadecvate, care nu
permit atingerea unui nivel superior de
eficienþã.
Este adevãrat cã problema costurilor
– aferente implementãrii ºi/sau integrãrii
soluþiei CRM cu aplicaþiile existente deja
în Call Center – reprezintã un obstacol
important, mai ales în actualul context
economic. Însã pierderile care decurg
din subutilizarea serviciilor de Call Center sunt la fel de costisitoare. Ba chiar
mai costisitoare, þinând cont cã de faptul
cã principala „victimã“ a neintegrãrii este
clientul. Al cãrui nivel de satisfacþie se
degradeazã rapid dacã, în interacþiunea
pe care o are cu o companie, nu
considerã cã se bucurã
de tratamentul pe
care îl meritã.

V

Rãspunsuri concrete
Sã luãm un exemplu frecvent în cazul
centrelor de suport: clientul nemulþumit cã
trebuie sã repete mai multor interlocutori
datele sale de identificare ºi problema cu
care se confruntã. În majoritatea cazurilor,
rutarea apelului cãtre persoanele/departamentele care pot oferi rãspunsul/rezolvarea
solicitatã se face defectuos. Este un
fenomen des întânit, cu care se confruntã
majoritatea Call Center-elor din întreaga
lume. Dacã un astfel de client este, sã
zicem, din categoria Premium (reprezentatã, de exemplu, de clienþii care au adus o
valoare peste medie companiei, prin realizarea de achiziþii repetate de valoare
mare), este evident cã acesta va dori sã beneficieze de un statut aparte. Acumularea
nemulþumirii unui astfel de client poate
costa consistent compania. Este un exemplu banal, dar care, multiplicat, poate da o
imagine asupra pierderilor pe care le poate
avea o companie care nu acordã atenþia cuvenitã managementului relaþiei cu clienþii.
Prin integrarea aplicaþiilor din Call
Center cu o soluþie CRM se îmbunãtãþeºte
atât nivelul de satisfacþie al clientului, cât
ºi gradul de eficienþã al întregii organizaþii. În primul rând prin faptul cã integrarea CRM-ului asigurã accesul persoanei care relaþioneazã cu respectivul
client la istoricul tuturor interacþiunilor
avute de acesta cu compania, indiferent
de canalul pe care s-au desfãºurat. Se pot
vizualiza astfel foarte rapid informaþiile cu
adevãrat relevante pentru persoana care
preia apelul, cum ar fi, de exemplu, ce
tipuri de produse a achiziþionat, toate solicitãrile clientului de-a lungul timpului ºi
modul în care acesea au fost soluþionate,
care este statutul acordat respectivului
client (conform sistemului intern de ie-

rarhizare) etc. Pe baza acestor informaþii,
interlocutorul poate stabili mult mai facil
problema pe care o are clientul, gradul de
prioritate al acesteia ºi, mai ales, persoanele/departamentele care pot oferi o
soluþionare rapidã problemei clientului.
(Care, la rândul lor, nu vor mai trebui sã
cearã repetarea problemei, cunoscând-o
automat din notificarea fãcutã în CRM de
primul interlocutor al clientului.)
Câºtigurile nu se opresc însã aici pentru cã integrarea CRM-Call Center asigurã
un suport serios ºi în valorificarea oportunitãþilor de cross ºi up-sale. Prin accesarea
datelor relevante din totalitatea informaþiilor disponibile despre un client, un agent
de vânzãri poate identifica rapid care sunt
oportunitãþile de vânzare cu ºanse reale de
a suscita interesul unui client. (Existã
soluþii CRM care includ instrumente specifice în acest sens ºi care, pe baza istoricului
de achiziþii al unui client, pot alcãtui, automat, o serie de recomandãri de noi produse adecvate.)
Pe de altã parte, integrarea Call CenterCRM este utilã ºi departamentului de marketing pentru cã, de exemplu, prin îmbogãþirea volumului de informaþii rezultat

în urma interacþiunii cu clienþii, se pot
opera eºantionãri mai exacte, respectiv
lansarea de campanii mult mai precis ºi
corect þintite. Sau se pot identifica mai
rapid ºi corect clienþii care prezintã un risc
crescut de „dezertare“, luându-se mãsurile
adecvate. Sau se pot lansa campanii de follow up, obþinându-se un feed back important în calibrarea urmãtoarelor campanii,
dar ºi în ajustarea calitãþii serviciilor oferite
de respectiva companie.
Nu în ultimul rând, integrarea este
necesarã din perspectiva inerentei evoluþii
a Call Center-ului cãtre mult mai acoperitorul concept de Contact Center. O evoluþie necesarã în era comunicãrii multimodale ºi multicanal, în care ignorarea
unui email, de exemplu, poate influenþa
decisiv relaþia cu un client. Mai mult, conform analiºtilor de la Gartner, începând din
2014 managementul interacþiunilor online
va deveni un element cheie în mecanismul
de funcþionare al unui Contact Center.
(Potrivit specialiºtilor citaþi, utilizarea de
cãtre agenþi a instrumentelor de identificare automatã a clientului în reþelele social
media va deveni din ce în ce mai necesarã
în urmãtorii ani.)

Însumarea tuturor acestor beneficii
rezultate din integrarea CRM-Call Center
se traduce pentru companie în douã câºtiguri majore: creºterea nivelului de satisfacþie a clienþilor (ºi a gradului de fidelizare
a acestora) ºi creºterea cifrei de afaceri.

Elemente-cheie
Identificarea unei soluþii CRM adecvate nu este un demers facil, având în
vedere atât complexitatea problemei, cât ºi
diversitatea soluþiilor existente pe piaþã. Pe
de altã parte, lista beneficiilor pe care un
CRM le poate aduce funcþionãrii unui Call
Center este una extinsã, ceea ce impune ca,
din start, sã fie identificate cele care sunt
adevãrat utile ºi necesare (respectiv, sã se
facã diferenþa dintre „must have“ ºi „nice
to have“). Pentru a realiza acest demers
este necesarã o analizã internã ºi, se recomandã, apelul la consultanþã. Sfatul specialiºtilor este ca, în urma acestei prime
etape, sã se realizeze o matrice de funcþionalitãþi dorite, cu ajutorul cãreia sã se
înceapã analiza ofertei din piaþã.
Alãturi de necesitãþile de business, existã numeroase liste de criterii care se reco15 IUNIE - 15 IULIE 2011 | MARKET WATCH
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mandã a fi luate în calcul la identificarea
soluþiei CRM adecvate. Iatã câteva dintre
cele mai frecvent întâlnite criterii:
• sã ofere un nivel superior de configurabilitate ºi accesibilitate, în special
pentru utilizatorii non-tehnici (astfel
încât manevere uzuale, precum
crearea ºi alocarea de noi cozi, crearea
de noi fluxuri de lucru, generarea de
anunþuri etc., sã nu necesite apelarea
la suportul departamentului IT sau,
mai rãu, al vendorului ºi/sau implementatorului soluþiei);
• sã permitã integrarea nu doar cu aplicaþiile specifice de Call Center, ci ºi cu
alte sisteme IT din back office, care
pot fi utile în activitatea agenþilor
(cum ar fi, de exemplu, aplicaþiile financiar-contabile – unui agent care
contacteazã un client îi este util sã ºtie
dacã acesta este cu plãþile la zi, care
sunt modalitãþile de platã preferate,
dacã produsul solicitat mai existã pe
stoc etc.);
• sã ofere funcþionalitãþi de call back.
Oricât de fidel ar fi, un client care stã
ºi aºteaptã sã primeascã un rãspuns la
o solicitare stringentã se transformã
rapid într-un client nemulþumit. Iar

astfel de situaþii sunt foarte frecvente.
De aceea, oferirea opþiunii respectivului client (mai ales dacã face parte
dintr-o categorie cu un statut special)
de a fi sunat ulterior de cãtre un agent
poate acþiona ca un element diferenþiator important;
• sã aibã capabilitãþi avansate de integrare cu sistemele IVR (Interactive
Voice Response). Chiar dacã nu sunt
atât de agreate de cãtre clienþi, sistemele IVR sunt aplicaþii care permit
Call Center-elor realizarea de
economii sensibile, prin faptul cã
scutesc angajarea de personal suplimentar pentru furnizarea de informaþii deja existente, care nu necesitã
un agent dedicat;
• sã fie scalabile ºi extensibile (respectiv, sã permitã dezvoltarea ºi adãugarea de noi module, precum ºi implementarea de fluxuri de lucru personalizate);
• sã includã instrumente de monitorizare (care sã permitã vizualizarea
statusurilor agenþilor, cozilor etc.) ºi
de analizã primarã (dashboard-uri ºi
sisteme de raportare);
• sã permitã lucrul colaborativ (ºi nu

doar între departamentele acoperite
de aria funcþionalã a soluþiei CRM, respectiv vânzãri, suport ºi marketing)
ºi sã ofere posibilitatea creãrii unei librãrii comune de documente (broºuri,
documentaþii, oferte etc.), care sã asigure suportul pentru o abordare unitarã a clienþilor.
Criteriile enumerate mai sus, într-o ordine mai mult sau mai puþin aleatorie
(fiecare companie îºi stabileºte ierarhia
funcþie de propriile necesitãþi), pot fi extinse pânã la un nivel de granularitate
foarte avansat. Ceea ce ar creºte, teoretic,
ºansa identificãrii soluþiei CRM optime.
Practic, însã... nu trebuie pierdut din
vedere cã un rol esenþial în succesul
alegerii revine partenerului de implementare. Competenþele acestuia, knowhow-ul
cumulat pe o anumitã verticalã, gradul de
implicare în procesul de implementare ºi
personalizare a aplicaþiei, precum ºi în cel
de integrare cu aplicaþiile existente în Call
Center, dar ºi în back office, suportul oferit,
stabilitatea partenerului de implementare
ºi capabilitãþile sale de dezvoltare ulterioarã
a aplicaþiei sunt toate elemente-cheie în
succesul integrãrii CRM-CallCenter.
 RADU GHIÞULESCU

 CRM-UL, O NECESITATE CURENTÃ A CENTRELOR DE APEL
Existã ºi pe piaþa localã aplicaþii CRM complexe care includ
module dedicate integrãrii cu aplicaþiile de Call Center.
Emerge:XS, soluþia CRM lansatã anul acesta de Bell Gateway Software, conþine un modul ºi o serie de funcþionalitãþi
dedicate pentru acoperirea activitãþilor desfãºurate într-un
centru de apel. Rãzvan Iliescu, CEO Bell Gateway Software,
ne-a explicat care sunt beneficiile rezultate din includerea
acestui modul în arhitectura soluþiei: „Aplicaþiile CRM au devenit o necesitate curentã a centrelor de apel, iar modulele
speciale oferã o imagine completã ºi de acurateþe a
clienþilor. CRM-ul dã posibilitatea utilizãrii datelor clienþilor în
cel mai productiv ºi propice mod, în acest fel ajutând la construirea de relaþii personalizate cu clienþii. Profesioniºtii centrelor de apel au, de asemenea, acces la un întreg istoric al
clienþilor, în timpul apelurilor sau, în cazul vânzãtorilor, în
prealabil. Astfel, specialiºtii se aflã în poziþia de a înþelege
preferinþele clienþilor, acest lucru oferind un plus de valoare
în industria vânzãrilor. Modulele dedicate de Call Center din
soluþiile CRM oferã conservarea ºi stocarea datelor speciale
ale clienþilor, automatizãri sporite, reducerea vizibilã a costurilor operaþionale, precum ºi creºterea nivelului serviciilor,
atrãgând dupã sine creºteri de productivitate ºi asigurând
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satisfacþia clienþilor. Ajutorul vine, practic, din reducerea
duratei medii de apel, reducerea timpilor de aºteptare
ºi scãderea numãrului de apeluri rutate eronat. De asemenea, modulele dedicate aduc funcþionalitãþi speciale de
continuare ale acþiunilor. În urma unui apel, adeseori se
impun numeroase acþiuni subsecvente; modulele speciale
dau posibilitatea executãrii
acestora conform fluxurilor
definite, reducând astfel erorile de procedurã ºi pierderea de timp valoros în rezolvarea situaþiilor semnalate
de clienþi. Ca impact imediat, modulele dedicate permit specialiºtilor centrelor
de apel sã-ºi ducã îndatoririle la bun sfârºit cu facilitate
ºi cu încãrcare redusã pe
resursele hardware, neceRãzvan Iliescu,
sitând o ºcolarizare redusã
CEO Bell Gateway Software
ca duratã ºi complexitate.“

SaaS
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Cãlin Butunoi, M.O.R.E. Division Manager, TeamNet International:

„Principalul avantaj competitiv al M . O . R . E . este
accesibilitatea din punct de vedere financiar“
Recent lansatã pe piaþa localã de cãtre
compania TeamNet International, M.O.R.E.
(Management and Organisation of Resources and Employees) se poziþioneazã
ca prima platformã integratã disponibilã în
regim Software as a Service (SaaS), dezvoltatã în concordanþã cu piaþa de afaceri
româneascã. Cãlin Butunoi, M.O.R.E. Division Manager, ne-a prezentat care sunt atuurile platformei ºi provocãrile cu care se
confruntã pe piaþa localã, precum ºi noile
direcþii de dezvoltare.
Cât de pregãtitã ºi interesatã este,
la momentul actual, piaþa localã de
soluþiile livrate în regim SaaS de pe o
platformã integratã precum M.O.R.E.?
Ca orice produs nou, platforma
M.O.R.E. întâmpinã în continuare o
rezistenþã din partea userilor, dar nu atât
din cauza lipsei de interes, cât din cauza
neînþelegerii conceptului. Explicarea
conceptului de SaaS la client lungeºte
destul de mult procesul de vânzare. Cu
toate acestea, odatã înþelese avantajele
directe ale aplicaþiei de cãtre utilizatori,
lucrurile merg de la sine. Aceºtia sunt
încântaþi de ce le oferã platforma: un
real sprijin în organizarea activitãþii zilnice, în cazul utilizatorilor, ºi o modalitate eficientã de a-ºi þine costurile sub
control, în cazul persoanelor de decizie.
Care consideraþi cã sunt principalele
avantaje competitive ale platformei
M.O.R.E.?
Este clar cã accesibilitatea acesteia din
punct de vedere financiar este cel mai important avantaj al platformei. M.O.R.E. se
adreseazã oricãrei companii, indiferent de
domeniul de activitate al acesteia. Avem

clienþi atât din verticale mai „dure“ (Producþie, Distribuþie, Construcþii), dar ºi din
verticale mai „soft“ (Servicii), caracterizate de proceduri laborioase ºi birocraþie. Un alt avantaj competitiv este posibilitatea unei pregãtiri continue. Utilizatorii au mereu la îndemânã materiale
de training prin intermediul canalului
„Bringmorero“ pe YouTube. La momentul actual, sunt disponibile 102 filmuleþe
din care utilizatorii aplicaþiei îºi pot extrage informaþiile de care au nevoie. Astfel, am reuºit sã economisim, înca o datã,
banii clienþilor noºtri! Nu în ultimul rând,
perfecta integrare între aplicaþiile disponibile în platformã reprezintã un punct
forte. Aceasta presupune, pe lângã beneficiul unei utilizãri facile ºi al unei navigãri
rapide (single sign on, trecerea dintr-o
aplicaþie în alta dintr-un singur clic), ºi un
transfer automat al datelor comune care
se regãsesc la nivelul aplicaþiilor, eliminând astfel redundanþa ºi efortul suplimentar din partea utilizatorilor de a introduce de mai multe ori acelaºi client în
aplicaþii diferite.

Care sunt cele mai solicitate
aplicaþii din platforma M.O.R.E.?
Dar cele mai frecvente provocãri cu
care vã confruntaþi la client?
Probabil aplicaþiile cel mai frecvent
solicitate sunt cele de Document Management, CRM ºi Facturare. Cea mai
mare provocare continuã sã fie familiarizarea clienþilor cu funcþionalitãþile
SaaS, cu conceptul de cloud computing
sau de rulare a unor aplicaþii într-un
mediu multi-tenant.
Veþi menþine ritmul rapid de lansare
de noi funcþionalitãþi în platformã?
Care sunt noile direcþii de dezvoltare?
Aºa cum am promis, în septembrie
vom lansa noi funcþionalitãþi ºi/sau aplicaþii. Direcþiile de dezvoltare sunt strâns
legate de feedback-ul primit din partea

Cãlin Butunoi

utilizatorilor platformei M.O.R.E. Folosind aplicaþiile ºi confruntându-se cu diverse nevoi zi de zi, ei sunt cei mai în mãsurã sã ne indice direcþiile de dezvoltare.
Momentan, înregistrãm feedback-ul de la
aceºtia cu ajutorul echipei de vânzãri ºi al
echipei tehnice care dezvoltã diversele
cerinþe specifice fiecãrui client în parte,
deoarece trebuie precizat cã oferim
clienþilor ºi posibilitatea de customizare
a aplicaþiilor folosite în platformã. Pe viitor, ne dorim sã gestionãm în mod automat feedback-ul utilizatorilor direct în
platformã, prin intermediul unor chestionare. De asemenea, pe website-ul nostru, www.bringmore.ro, la secþiunea contact, clienþii ne pot transmite pãrerile lor.
Luãm în calcul toate sugestiile ºi suntem
bucuroºi sã contribuim la îmbunãtãþirea
activitãþii clienþilor noºtri.

Cu ocazia lansãrii oficiale, aþi
estimat o creºtere de la 300 la 5.000
de utilizatori pânã la sfârºitul anului.
Vã menþineþi prognoza?
De curând, am semnat un contract cu
120 de noi utilizatori, deci suntem optimiºti în privinþa prognozei ºi ne menþinem estimarea iniþialã. Credem cã mediul
economic ne ajutã foarte mult în aceastã
perioadã, pentru cã toate companiile sunt
interesate de metode prin care sã îºi eficientizeze cheltuielile. (R.G.)
15 IUNIE - 15 IULIE 2011 | MARKET WATCH
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BENEFICIILE UTILIZÃRII
DOCUMENTELOR ELECTRONICE
ÎN ADMINISTRAÞIA PUBLICÃ
În 2005, deputatul Varujan Pambuccian,
la acea vreme ºeful Comisiei IT&C a
Camerei Deputaþilor, estima cã, pentru a
evolua în administraþia publicã „de la
obligatoriu pe hârtie, la obligatoriu în
formã electronicã“, va fi nevoie sã treacã
10 ani. Mai sunt doar 4 ani pânã la împlinirea acestui termen ºi unele rezultate
sunt deja vizibile. Dar pare sã mai fie cale
lungã pânã când documentele electronice
le vor depãºi pe cele pe hârtie în relaþia
aparatului administrativ cu cetãþeanul.
a începutul acestui an, guvernul
maghiar îºi anunþa intenþia de a
adopta, la scarã naþionalã, un sistem de management electronic al
documentelor (Document Management System). Motivaþia – utilizarea
unui astfel de sistem va permite realizarea
unei economii anuale evaluatã la circa 12
miliarde de forinþi. Ceea ce ar însemna
aproximativ 40 de milioane de euro.
O sumã care, la prima vedere, pare astronomicã. Însã, dacã e sã dãm crezare
unui studiu realizat în 2004 în Marea Britanie, instituþiile publice din aceastã þarã
iroseau anual circa 722 de milioane de
euro, pentru cã nu utilizau un sistem de
control al documentelor printate. Conform aceleiaºi surse, la nivel european
pierderile se cifrau, în urmã cu 7 ani, la
4,7 miliarde de euro, numai 23% din organizaþiile guvernamentale europene
având o strategie eficientã de management al documentelor.
Existã o estimare genericã ºi pentru
România, dateazã din 2007 ºi aparþine lui
Cãtãlin Marinescu, preºedintele de atunci
al IGCTI, actualul preºedinte al ANCOM,
care declara cã reducerea costurilor biro-

L
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craþiei cu 1% ar putea aduce României
economii de peste un miliard de euro!

De unde provin economiile?
Câºtigurile pe care le poate genera implementarea unui sistem DM în cadrul
unei instituþii administrative nu provin
însã doar din economiile la hârtie, ci sunt
mult mai variate. Dar este adevãrat cã
economiile la hârtie (ºi alte consumabile
aferente) obþinute prin introducerea unui
sistem de gestiune a documentelor în format electronic genereazã, la rândul lor,
alte reduceri de costuri. Cum ar fi cele
obþinute în urma reducerii costurilor cu
spaþiul de arhivare. Care, în cazul instituþiilor publice, este destul de important.
Însã principalul câºtig obþinut din implementarea sistemelor de document management la nivelul instituþiilor administrative provine din creºterea eficienþei
operaþionale în cadrul acestor organizaþii.
Eficienþã care se traduce concret în:
• optimizarea operaþiunilor interne;
• reducerea costurilor operaþionale;
• micºorarea timpului de

rãspuns la solicitãrile cetãþenilor;
• eliminarea erorilor umane;
• automatizarea proceselor ºi fluxurilor interne;
• creºterea productivitãþii individuale;
• eficienþã sporitã în manipularea documentelor;
• disponibilitate crescutã a informaþiei
ºi asigurarea transparenþei actului
decizional;
• securitate sporitã a accesului la informaþiei.

Lucrurile se miºcã, dar...
Fiecare dintre elementele enumerate
mai sus reprezintã pentru instituþiile publice locale un obiectiv în sine. Cel puþin
la nivel declarativ, dacã þinem cont de faptul cã, la sfârºitul lui 2008, conform estimãrilor unor actori din piaþã, nivelul de
penetrare al soluþiilor de document management în administraþia publicã localã
era foarte scãzut, sub 10%.
Din 2008 însã, România a resimþit însã
din plin impactul crizei economice,
ale cãrui efecte se fac
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simþite ºi la momentul actual. Crizã care a
marcat atât instituþiile din sectorul public, cât ºi pe cele din mediul privat. S-a
creat astfel un cumul de condiþii propice
pentru creºterea nivelului de informatizare. Pe de o parte a fost vorba de impunerea reducerii aparatului administrativ ºi de proiectele de informatizare acceleratã, iar pe de alta de scãderea drasticã a
cifrei de afaceri în rândul companiilor
software. Iar catalizatorul l-a reprezentat
accesul la fondurile europene, pentru finanþarea proiectelor informatice din sectorul public. O bunã parte din vendorii ºi
implementatorii locali de soluþii software
a înþeles oportunitatea reprezentatã de
banii europeni ºi a încercat sã o valofirice
cât mai bine posibil, dezvoltându-ºi competenþe pe o nouã zonã, cea de consultanþã în accesarea fondurilor.
O strategie care, lent, dar vizibil, a început sã dea rezultate. Numãrul unitãþilor
administrativ teritoriale care au optat pentru implementarea unei soluþii de management al documentelor în format electronic
creºte constant. O simplã cãutare pe site-ul
licitatia.ro indicã rezultate mult mai numeroase decât în urmã cu 3 ani, de exemplu. Reºiþa, Harghita, Vaslui, Alba, Ialomiþa, Slãnic Moldova, Sighiºoara sunt doar
câteva dintre numele care s-au adãugat în
ultimii doi ani pe harta implementãrilor de
soluþiilor de document management în administraþia publicã.

... încã mai este de aºteptat
Este adevãrat cã, în majoritatea cazurilor citate mai sus, este vorba de instituþii
din administraþia publicã centralã, unitãþile
locale fiind apariþii rare. ªi la fel de adevãrat
este cã situaþia e încã departe de stadiul
prevãzut de proiectele oficiale.
Cum ar fi proiectul/strategie e-România, a cãrei primã versiune a fost prezentatã în iunie 2009. Strategia e-România, a
cãrei punere în practicã este evaluatã a
costa în jur de 500 de milioane de euro,
vizeazã interconectarea sistemelor administraþiei pentru a oferi servicii electronice
operaþionale cetãþenilor ºi companiilor.
Proiectul specificã, în Caietul de
sarcini, la capitolul 4 - „Arhitecturã ºi De-

sign“, subcapitolul 4.3 „Componente software“, „Componenta Portal“ (4.3.1), includerea unor funcþionalitãþi din zona
acoperitã de sistemele de tip Document
Mangement (ºi Enterprise Content Management). Astfel, conform proiectului, se
prevede cã: „Soluþia va dipune de o platformã de tip Portal Server care va îndeplini
urmãtoarele funcþionalitãþi:
- Managementul conþinutului Web –
Platforma Portal trebuie sã ofere instrumente adecvate pentru managementul
conþinutului web în vederea creãrii de
pagini web personalizate.
- Managementul documentelor electronice – Componenta Portal Server trebuie sã ofere instrumente de tip Document
Management în vederea gestionãrii documentelor electronice vehiculate.
- Creare ºi management de fluxuri de
lucru – Platforma Portal va asigura unelte
pentru managementul fluxurilor de lucru
în vederea gestionãrii fluxurilor necesare.
- Facilitãþi de colaborare – Platforma
Portal va dispune de facilitãþi de colaborare
avansate pentru a sprijini cât mai eficient
interacþiunea utilizatorilor.“
Cum se vor integra sistemele de Document Management deja implementate în
aceastã arhitecturã rãmâne de vãzut,
proiectul neprevãzând decât, generic, cã:
„soluþia trebuie sã permitã integrarea ulterioarã facilã cu sisteme ºi tehnologii utilizate la nivelul instituþiilor publice care
vor beneficia de aceastã platformã“. (Aºa
cum rãmâne de vãzut ºi ce modificãri va
mai suferi, în timp, e-România, pentru cã,
aºa cum s-a stipulat încã din start: „Proiectul va fi evaluat ºi revizuit în permanenþã,
þinându-se seama de necesitatea îmbunãtãþirii serviciului public, de evoluþiile
tehnologice, de creºterea numãrului de utilizatori sau a exigenþei acestora“.)

Principalele bariere
în calea adoptãrii
Deºi sunt evidente beneficiile pe care
o soluþie de Document Management le
poate oferi într-un mediu pur birocatic
precum cel reprezentat de sectorul administraþiei publice, obstacolele în
adoptare nu se datoreazã atât resurselor

financiare limitate sau competenþelor
tehnice reduse. (Ambele bariere pot fi
depãºite apelând la fondurile structurale,
respectiv la serviciile de consultanþã
oferite de partenerul de implementare.)
Într-un recent interviu, acordat emisiunii HotNews.ro-DW, liderul minoritãþilor naþionale din Parlament,
deputatul Varujan Pambuccian, preciza
cã: „Cel mai greu va fi sã trecem de rezistenþa surdã pe care o va opune nu zona
de management a administraþiei, ci administraþia însãºi, ºi vorbim de interesele
directe ale unor oameni care lucreazã în
aparatul birocratic ºi care nu vor fi foarte
fericiþi sã le fie monitorizatã activitatea
foarte atent“. Un punct de vedere avizat,
având în vedere cã aparþine fostului ºef
al Comisiei IT&C a Camerei Deputaþilor,
unul dintre iniþiatorii ºi susþinãtorii unor
legi importante în domeniul documentelor electronice (Legea semnãturii
electronice, Legea arhivãrii documentelor în formã electronicã etc.).
Rezistenþa nu se datoreazã doar sindromului „Big Brother“, ci ºi reticenþei la
renunþarea la lucrul pe hârtie în favoarea
lucrului cu documente electronice. (O reticenþã justificatã ºi de faptul cã, în pofida
intrãrii în vigoare a Legii arhivãrii documentelor în formã electronicã, numeroase
instituþii ºi companii menþin o dublã
arhivã – una electronicã ºi una fizicã, pentru audit ºi control.) Renunþarea la hârtie
impune ºi adoptarea noilor proceduri ºi
fluxuri de lucru, ceea ce creºte riscul de
subutilizare al aplicaþiilor de DM.
Apoi, nu doar administraþia publicã
trebuie incriminatã pentru slaba adoptare a documentelor în format electronic. Ci ºi beneficiarii sãi, care, neobiºnuiþi cu aceste forme, manifestã ºi ei, la
rândul lor, reticenþã. (În special populaþia din zona ruralã, cu o ratã de penetrare scãzutã a Internetului.) Dar rata de
adopþie în rândul populaþiei ar putea fi
sensibil îmbunãtãþitã dacã avantajele ºi
beneficiile ar fi mai intens popularizate
ºi, mai ales, probate practic. Ceea ce,
dacã e-România ºi-ar atinge mãcar 50%
din obiectivele propuse, s-ar putea întâmpla pânã în 2015.
 RADU GHIÞULESCU
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10 MOTIVE
sã alegeþi
formularele
electronice

Experþii estimeazã cã 80% din volumul
documentelor de business sunt formulare,
iar majoritatea acestora sunt în format fizic
(conform Gartner). Hârtia constituie astfel
un impediment major atunci când luãm în
considerare automatizarea proceselor.
Provocãrile sunt, de asemenea, evidente
dacã discutãm despre optimizarea costurilor, gestionarea arhivei fizice, extragerea datelor din formulare sau îmbunãtãþirea relaþiei cu clienþii prin creºterea
calitãþii serviciilor oferite ºi reducerea timpului necesar solicitãrii acestora.
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oluþia care rãspunde provocãrilor enumerate mai sus este
adoptarea formularelor electronice inteligente ce asigurã
acurateþea datelor colectate ºi
oferã în acelaºi timp o experienþã interesantã utilizatorului final. Rezultatul
este o îmbunãtãþire semnificativã a
vitezei ºi calitãþii procesãrii informaþiilor, atât pentru client, cât ºi pentru organizaþie, odatã cu reducerea costurilor
ºi creºterea eficienþei. Un formular electronic inteligent reprezintã o copie fidelã sau chiar îmbunãtãþitã a formularului fizic ºi permite introducerea
rapidã ºi corectã a informaþiilor prin
folosirea mesajelor de ghidare ºi a regulilor de validare a datelor. Toate informaþiile relevante introduse în formulare
sunt incluse în timp real într-un cod de
bare 2D dinamic, asigurând procesarea
automatã ce va fi realizatã ulterior.
Adoptarea unei soluþii de formulare
electronice inteligente se poate transforma astfel în avantaj comeptitiv, mai
ales pentru organizaþiile care activeazã

S

în domeniul serviciilor. Sfera de aplicabilitate a acestora este însã mult mai
largã. Astfel, în domeniul financiar
bancar formularele inteligente se pot
folosi cu succes, de exemplu, pentru
susþinerea forþei de vânzãri, prin automatizarea fluxurilor de deschidere
cont sau procesare plãþi, eficientizând
procesele de lucru cu clienþii, inclusiv
la nivel de back-office. În sectorul medical pot contribui la sistemul de înregistrãri ale istoricului pacientului sau la
înregistrarea vizitelor la domiciliu, o
altã utilizare fiind în domeniul
cercetãrii medicale. Dacã avem în
vedere sectorul public, câteva aplicaþii
ar putea fi îmbunãtãþirea rapoartelor de
inspecþie, completarea rapoartelor de
accident pe drumurile publice sau realizarea diverselor studii ºi cercetãri.
Desigur, se pot folosi cu succes ºi pentru aplicaþii de tip cross industry, cum
ar fi cele legate de captura mobilã a
datelor, siguranþã ºi sãnãtate, audit pe
teren, inspecþii ºi rapoarte de mentenanþã.
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Eliminaþi hârtia încã
de la începutul procesului
Formularele electronice sunt mai
mult decât simple versiuni electronice
ale unui formular pe hârtie. Acestea permit captura automatã ºi cu acurateþe ridicatã a informaþiilor, verificarea ºi validarea datelor, precum ºi integrarea lor în
cadrul fluxurilor de lucru existente în
cadrul organizaþiilor. Folosirea de la început a formularelor electronice eficientizeazã procesele de business prin reducerea timpului de procesare a informaþiei
ºi eliminarea costurilor aferente gestionãrii documentelor în format hârtie.

Folosiþi informaþia
la adevãrata ei valoare
Utilizând formularele electronice
aveþi posibilitatea sã capturaþi informaþiile critice pentru companie ºi sã le
transferaþi direct în aplicaþiile corebusiness, într-un mod rapid ºi eficient,
îmbunãtãþind în acelaºi timp calitatea
serviciilor oferite cãtre clienþi prin
scurtarea duratei de procesare a datelor
ºi reducerea costurilor operaþionale.

Îmbunãtãþiþi acurateþea datelor
Folosirea facilitãþilor de completare
automatã sau a ghidurilor realizate special pentru fiecare câmp din formular
asigurã validitatea datelor ºi o acurateþe ridicatã a informaþiilor preluate.
Formularele electronice pot fi precompletate cu date, fie automat, fie prin integrare cu o bazã de date, eliminându-se astfel erorile datorate introducerii manuale a datelor.

Integraþi automat datele
cu sistemele core-business
Dupã procesarea formularului
completat, datele introduse pot fi salvate automat ºi transparent într-una
sau mai multe baze de date sau sisteme
de content management. Prin inte-

grarea în ambele sensuri cu bazele de
date, un formular electronic poate fi
pre-completat în mod automat eliminându-se astfel erorile de introducere datorate utilizatorului. În felul
acesta, datele pot fi trimise cãtre toate
departamentele implicate. Exportul
imaginilor scanate ºi a metadescriptorilor (inclusiv fotografie sau specimen
semnãturã) în baze de date sau soluþii
de enterprise content management
sau business process management
existente în cadrul organizaþiei permite stocarea, regãsirea, distribuirea ºi
managementul eficient al informaþiei,
eliminând complet introducerea manualã multiplã a aceloraºi informaþii
în aplicaþii diferite.

Facilitaþi automatizarea
proceselor de lucru
Formularele electronice pot fi extrem de uºor integrate cu procesele
automatizate pe baza regulilor existente în cadrul organizaþiilor. Comenzile, de exemplu, pot fi trimise automat cãtre director pentru aprobare
ºi, ulterior, cãtre logisticã pentru livrare, formularele de credit sau deschidere de cont bancar pot fi trimise
cãtre directorul sucursalei sau filialei
pentru aprobare etc. În plus, se poate
realiza monitorizarea real-time a activitãþii ºi productivitãþii utilizatorilor
formularelor.

Conformitate cu normele legale
ºi de securitate
Aplicând semnãtura digitalã, documentele capãtã valoare juridicã ºi
sunt conforme cu reglementãrile
legale în vigoare. Transmiterea acestor documente se poate face securizat
prin utilizarea criptãrii datelor.

graficã intuitivã, identicã cu designul
tipizatului în format hârtie, completarea datelor se face foarte uºor, pe
baza mesajelor de ghidare ºi validare a
informaþiilor, nefiind nevoie de instruire specialã.

Adaptare rapidã
Pe baza feedback-ului primit de la
utilizatori sau în funcþie de politicile
existente în cadrul organizaþiilor, formularele pot fi modificate rapid, astfel
încât sã poatã fi cât mai uºor de utilizat.

Procese auditabile
Implementarea sistemului de formulare electronice conferã o vizibilitate greu de egalat a acestor documente
în sistemele organizaþiei, fapt ce constituie un avantaj major în cadrul proceselor de auditare sau acreditare a
diferitelor standarde de calitate la
nivelul întregii companii.

ROI rapid
Introducerea formularelor electronice poate genera ROI în doar
câteva luni de la implementare, în
funcþie de numãrul de formulare
procesate ºi aplicabilitatea lor. Completarea, procesarea ºi actualizarea
acestora se face extrem de rapid, iar
costurile generate de aprovizionarea,
transportul ºi gestiunea formularelor
pe hârtie sunt eliminate instantaneu.
 MÃDÃLINA ªERBÃNESCU,
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
INFORMATION MANAGEMENT
BUSINESS SOLUTIONS
STAR STORAGE
www.star-storage.ro

Uºor de folosit
Formularele electronice pot fi
folosite fãrã probleme de utilizatorii
non-tehnici. Folosind o interfaþã
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Elita cercetãrii româneºti ºi europene s-a
reunit la Bucureºti în cadrul Forumului JRC

· Proiectele strategice convergente apropie România de zona de excelenþã R&D
Pentru prima datã în România, conducerea
Centrului Comun de Cercetare al Comisiei
Europene (JRC) s-a întâlnit la Bucureºti. Cu
aceastã ocazie, JRC, împreunã cu Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã
(ANCS) ºi Uniunea Executivã pentru Finanþarea Învãþãmântului Superior, a
Cercetãrii, Dezvoltãrii ºi Inovãrii (UEFISCDI) au organizat mai multe reuniuni de
lucru, printre care Forumul JRC/Romania
Information Exchange, eveniment care s-a
desfãºurat pe 16 iunie la Palatul Parlamentului ºi la care au participat cercetãtori
români ºi strãini. Din partea instituþiilor organizatoare au luat parte Dominique
Ristori, director general JRC, Daniel Funeriu, ministrul Educaþiei, Cercetãrii,
Tineretului ºi Sportului, Ionel Haiduc,
preºedintele Academiei Române, Dragoº
Ciuparu, preºedintele ANCS, ºi personalitãþi ale comunitãþii ºtiinþifice româneºti.
Manifestarea a avut în centrul atenþiei trei
proiecte majore: nanotehnologie, strategia
UE asupra regiunii Dunãrii ºi promovarea
unei societãþi cu emisii scãzute de dioxid
de carbon.
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copul organizãrii la Bucureºti a Forumului JRC
/Romania Information Exchange a fost de a promova
actualele proiecte strategice de CD ale României ºi de a prezenta
oportunitãþi de colaborare cu JRC
înalþilor reprezentanþi ai mediului academic, comunitãþii ºtiinþifice, mediului
guvernamental, ministerelor ºi autoritãþilor publice ca ºi sectorului economic”, ne-a declarat Dragoº Ciuparu,
preºedintele ANCS.

S

„

Internaþional de Studii Avansate Dunãre
- Delta Dunãrii – Marea Neagrã. Despre
nanotehnologii au vorbit Elke Anklam,
JRC Director, ºi Dan Dascãlu, coordonatorul NANOPROSPECT, proiect de evaluare a potenþialului românesc de cercetare în nanotehnologii. Sesiunea axatã
pe Energie ºi Energie Nuclearã a avut ca
vorbitori doi directori de la JRC, Gio-

Cercetãtorii români ºi strãini au
susþinut lucrãri pe teme comune
Interesant a fost faptul cã, la fiecare
dintre sesiunile dedicate, au participat cu
lucrãri un numãr egal de cercetãtori care
au reprezentat România ºi JRC. Prezentãrile din cadrul sesiunii pe tema strategiei Dunãrii i-au avut ca autori pe Giovanni Bidoglio, JRC Head of Unit, ºi
Nicolae Panin, coordonatorul Centrului

Dragoº Ciuparu
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vanni De Santi ºi Thomas Fanghaenel, ºi
cercetãtorii români Florin Spineanu, ºef
al unitãþii de cercetare din cadrul Asociaþiei Euratom-MEdC, ºi Nicolae Zamfir,
director general al IFIN- HH. Evenimentul a avut ºi o sesiune dedicatã exemplelor
recente privind cooperarea dintre JRC ºi
România, iar prezentãrile au fost
susþinute de E. Anklam, din partea JRC, ºi
dr. Florian Bodog, director general în
Ministerul Sãnãtaþii, ºi dr. Cristina Vladu,
fost lider de proiect pentru Campania
Viaþa, din partea României.
 JOINT RESEARCH CENTER
Centrul Comun de Cercetare (JRC,
Joint Research Center) este singurul
serviciu al Comisiei Europene care
rãspunde de cercetarea directã. La
JRC lucreazã peste 2.000 de cercetãtori care acoperã un spectru larg de
domenii ale ºtiinþei, de la organisme
modificate genetic la nanotehnologii,
transport ºi schimbãri de mediu.
Partenerii JRC în România sunt
autoritãþi naþionale ºi laboratoare,
universitãþi ºi întreprinderi.

Pe de o parte, au fost prezentate actualele proiecte strategice de CD ale
României: Strategia Dunãrii ºi realizarea
Centrului Internaþional de Studii Avansate
Dunãre - Delta Dunãrii – Marea Neagrã,
Cercetarea - Dezvoltarea în domeniul
nanotehnologiilor, Proiectul ELI ºi Cercetarea – Dezvoltarea în domeniul energiei ºi siguranþei nucleare.
În replicã, institutele JRC ºi-au prezentat activitatea în ceea ce priveºte sprijinul
pe care îl acordã în implementarea Strategiei Dunãrii, activitatea de cercetare în
sprijinul regulamentului privind nanomaterialele din produsele de consum, activitatea în sprijinul dezvoltãrii unei societãþi
cu emisii scãzute de dioxid de carbon, cu
accent pe cercetarea în domeniul siguranþei ºi securitãþii nucleare.

turii ºi securitãþii alimentare”. “Acestea nu
sunt doar prioritãþi europene, ci vizeazã
întreaga planetã, din moment ce datele
statistice indicã o creºtere a populaþiei la 8
miliarde de suflete pânã în 2030”.

România, generator
de politici europene

Dominique Ristori

inclusiv în domeniul cercetãrii ºi inovãrii.
Domnia sa a apreciat prioritãþile României
orientate spre întãrirea cooperãrii internaþionale ºi facilitarea participãrii oamenilor de ºtiinþã români în cadrul reþelelor
europene, dezvoltarea proiectelor de infrastructurã ºi o mai bunã utilizare a fondurilor structurale ºi, nu în ultimul rând, a
vorbit despre perspectiva finanþãrii
proiectelor valoroase ºi de calitate. La
urma urmei, cunoaºterea trebuie transformatã într-o piaþã nouã care sã genereze noi
locuri de muncã, a precizat directorul general al JRC.
Concret, Dominique Ristori a subliniat
faptul cã prioritãþile României ºi JRC converg ºi a nominalizat managementul
Dunãrii. Rezultatele obþinute în urma lucrului în comun pot avea efecte semnificative, fie cã e vorba, de exemplu, de calitatea apei sau de irigaþii. În aceeaºi mãsurã, „trebuie sã acordãm atenþie agricul-

Flexibilitate ºi finanþare
pe criterii de performanþã

Prioritãþi convergente
La întâlnirea cu ziariºtii, Dominique
Ristori, director general JRC, a accentuat
problema convergenþei ºi coordonãrii prioritãþilor politicilor europene ºi naþionale,

La rândul sãu, Daniel Funeriu, ministrul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi
Sportului a declarat cã prioritãþile europene
ºi naþionale sunt identice inclusiv în domeniul cercetãrii, fie cã e vorba de agriculturã,
Dunãre, energie sau de comunicaþii.
„România nu mai este doar un consumator
de politici europene, ci se plaseazã sigur, în
limitele pe care le avem, în rândul celor
care de acum înainte vor genera ºi politici
europene.” Referindu-se la atragerea fondurilor europene, Daniel Funeriu a accentuat faptul cã banii europeni destinaþi
cercetãrii sunt cel mai bine absorbiþi bani
din Programul Operaþional Sectorial de
Creºtere a Competitivitãþii Economice.
„Ambiþia noastrã este sã construim proiectul ELI din bani europeni (ELI, Extrem
Light Infrastructure – Infrastructura de Luminã Extremã, cel mai puternic laser din
lume). ªi sunt convins cã vom reuºi”, a mai
spus Funeriu.
Vorbind de politicile pe care Ministerul
Educaþiei le-a pus ºi continuã sã le punã în
practicã, Funeriu a precizat cã acestea se
axeazã pe trei piloni principali. Planul pe
care îl formeazã este reprezentat de urmãtoarele trei aspecte: întãrirea colaborãrilor
internaþionale relevante, crearea unui
cadru legislativ stimulant ºi bazat pe criterii
de performanþã cu vizibilitate internaþionalã ºi finanþarea oamenilor ºi a proiectelor
de valoare.

Daniel Funeriu

Ministrul Educaþiei a mai precizat cã,
în esenþã, modificarea Legii Cercetãrii
vizeazã mai multã flexibilitate ºi finanþarea
pe criterii de performanþã mãsuratã în
funcþie de standardele internaþionale.
„Proiectul a trecut în Senat cu cvasiunanimitate ºi mã aºtept sã treacã în varianta
15 IUNIE - 15 IULIE 2011 | MARKET WATCH
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propusã de Guvern ºi în Camera Deputaþilor”, a mai spus Daniel Funeriu.

Perspectivele colaborãrii
Echipe mixte formate din institute
româneºti ºi cele ale JRC vor crea proiecte
comune în zonele de convergenþã. „S-au
identificat trei domenii în care România
are capacitate de cercetare. Acestea sunt direcþii prioritare pentru noi, dar ºi pentru
Comisia Europeanã prin Centrul Comun
de Cercetare”, ne-a declarat Dragoº Ciuparu, preºedintele ANCS. Este vorba de
proiecte privind nanotehnologiile, strategia UE asupra regiunii Dunãrii - care include transporturi, energie, mediu, securitate ºi chestiuni socio-economice - ºi promovarea unei societãþi cu emisii scãzute de
dioxid de carbon – proiect care include ºi
energia nuclearã.
„Colaborarea cu JRC poate fi realizatã
la nivel instituþional prin încheierea de
acorduri de colaborare, participarea comunã în proiecte de cercetare, în special
proiecte din cadrul Programului Cadru 7 al
UE sau participarea în reþele instituþionale.
ANCS încurajeazã participarea institutelor
de cercetare, a universitãþilor, precum ºi a
autoritãþilor naþionale în proiecte de colaborare cu JRC, în special în domeniile de
interes prezentate în cadrul forumului”,
afirmã Dragoº Ciuparu.

Exemple de colaborare
În prezent JRC, colaboreazã cu parteneri români pe teme cum ar fi: nanomaterialele, biodiversitatea, pilele de combustie,
ingineria seismicã, oceanografia operaþionalã, gestionarea crizelor, securitatea informaticã, datele nucleare, teledetecþia,
schimbãrile climatice, fisiunea nuclearã,
protecþia apelor subterane ºi a solului, evaluarea sistemelor costiere ºi cercetarea
marinã, producþia de nano/micro modele
cu aplicare în domeniul medical ºi al mediului, schimbul de date radiologice ºi de informaþii în caz de urgenþe nucleare,
metrologia în domeniul chimiei, emisia de
neutroni, intervenþiile de urgenþã, radioactivitatea ºi performanþa combustibililor.
Colaborarea comunitãþii ºtiinþifice din
România în cadrul acestor proiecte se poate
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concretiza atât prin activitãþi de cercetare
propriu-zisã, cât ºi prin realizarea de
schimburi de personal ori schimburi de informaþii ºtiinþifice, instruiri, workshop-uri,
grant-uri etc. Organzaþiile de cercetare interesate de colaborarea cu JRC pot transmite direct institutelor JRC scrisori de intenþie privind colaborarea într-un anumit
domeniu ºi tipul de colaborare pe care îl
doresc, în domenii de interes comun.

Strategia pentru regiunea Dunãrii
Strategia pentru regiunea Dunãrii a
fost propusã de Comisia Europeanã pe 9
decembrie 2010, pentru a impulsiona
dezvoltarea regiunii Dunãrii ºi a rãspunde
unor provocãri precum ameninþãrile la
adresa mediului ºi lipsa unor legãturi de
transport rutier ºi feroviar, precum ºi
pentru a dezvolta potenþialul de transport
maritim neexploatat al regiunii. Pentru a
contribui la realizarea acestui potenþial în
România, strategia va îmbunãtãþi în
primul rând canalul navigabil ºi va dezvolta porturile de pe Dunãre.
JRC sprijinã Strategia pentru regiunea
Dunãrii prin furnizarea de instrumente
de monitorizare a poluãrii apelor dulci.
JRC a furnizat, de asemenea, Comisiei
Europene ºi statelor membre participante
la Strategia pentru regiunea Dunãrii Sistemul european de avertizare în caz de
inundaþii.
Eficienþã energeticã în România
Cele douã iniþiative privind eficienþa
energeticã ale JRC, Programul GreenLight ºi Programul MotorChallenge, au
avut rezultate de succes în România. Programul GreenLight vizeazã reducerea
consumului de energie provenit din iluminatul interior ºi exterior în sectorul
nerezidenþial, în timp ce Programul MotorChallenge vizeazã îmbunãtãþirea eficienþei energetice a sistemelor acþionate
cu motor ale companiilor industriale.
Parlamentul României, Auchan România
ºi Decathlon România au realizat economii remarcabile de energie în cadrul
programului GreenLight. În cadrul Programului MotorChallenge, Tenaris Silcotub România a primit, în 2011, un premiu
pentru economii la consumul de energie
de 42.000 kWh pe an.

Alimentaþie ºi Sãnãtate
Echipa Nutrition&Health (alimentaþie
& sãnãtate) a JRC a fost invitatã de Ministerul Român al Sãnãtãþii sã participe la
campania naþionalã „Viaþa“, care vizeazã
educarea cadrelor medicale, a profesorilor,
a ºcolilor ºi a autoritãþilor locale ºi din
domeniul sanitar, precum ºi a pãrinþilor în
problema obezitãþii. Oamenii de ºtiinþã ai
JRC au contribuit cu trei subiecte la instrumentarul campaniei: „Povara bolilor netransmisibile ºi factorii de risc: cazul obezitãþii”, „Avantaje nutriþionale bazate pe
dovezi, destinate prevenirii obezitãþii la
copii ºi adolescenþi” ºi “Politici ale UE
referitoare la alimentaþia sãnãtoasã ºi activitatea fizicã: bune practici”. Echipa ºi-a
prezentat activitatea la Bucureºti în aprilie
2011, în timpul lansãrii oficiale a campaniei
„Viaþa”.

Sprijinul ANCS
“Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã, prin Punctul Naþional de
Contact, oferã informaþii ºi consultanþã cu
privire la posibilitãþile de colaborare cu
JRC. În funcþie de tipul de colaborare, instituþiile participante îºi asigurã participarea din fonduri proprii sau participã fãrã
angajamente bugetare. Prin Programul Capacitãþi sprijinim participarea organizaþiilor de cercetare româneºti în proiecte PC7.
De asemenea, ANCS încurajeazã ºi recomandã participarea în consorþii cu institute
JRC”, ne-a informat prof. Ciuparu.

Beneficii
Cel mai important câºtig este, poate,
implicarea colectivelor performante de
cercetare din România în circuitul european. “Grupurile de cercetare vor fi incluse
în consorþii care vor aplica la proiecte ºi la
alte iniþiative din viitorul cadru strategic
comun, succesorul Programului Cadru 7.
Ne aºteptãm ca, întãrind aceste relaþii bilaterale - nu numai cu JRC ci ºi cu institute
de cercetare din diferite þãri membre ale
UE sau din alte þãri, precum Norvegia sau
Elveþia -, sã fim cooptaþi în parteneriate ºi
consorþii care rezolvã problematici de cercetare la nivel european”, a concluzionat
prof. Dragos Ciuparu.
 CÃTÃLIN MOSOIA
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Parteneriatul dintre I n f i n e o n
ºi universitãþi revitalizeazã
piaþa competenþelor tehnice
În anul 2005, când Infineon Technologies
intra în România, piaþa competenþelor
tehnice avea încã „seva” suficientã înfiinþãrii unui centru R&D de amploare.
Odatã cu trecerea anilor, ºi nu vorbim
decât de 6 ani, resursele de expertizã au
devenit din ce în ce mai limitate, acest
fenomen fiind vizibil în toatã lumea, cu
preponderenþã în Europa.
n consecinþã, dezvoltarea unei strategii de educare a competenþelor pe
piaþa româneascã, în parteneriat cu
universitãþile din România, a devenit o necesitate. Relaþia cu universitãþile a pornit iniþial de la premisele punctuale de cerere/ofertã, prin deschiderea
celor douã laboratoare din centrele tehnice
din Bucureºti ºi Iaºi.
Treptat, Infineon Technologies România ºi-a extins parteneriatele, a dezvoltat
proiecte ºi, pe lângã partenerii tradiþionali Universitatea Politehnicã Bucureºti, Universitatea Tehnicã „Gheorghe Asachi” din
Iaºi - are o colaborare strânsã ºi cu Universitatea Tehnicã din Cluj-Napoca. Ne aflãm,
de asemenea, în curs de definitivare a domeniilor de colaborare cu Universitatea
„Transilvania” din Braºov ºi Universitatea
Tehnicã a Republicii Moldova din Chiºinãu.

Î

Suportul Infineon
Programele iniþiate de cãtre Infineon
Technologies România susþin ºi ajutã la
dezvoltarea studenþilor pe tot parcursul ciclului universitar prin: burse de studiu,
summer internship, working students,

Activitãþile de cooperare menþionate
mai sus sunt câteva exemple din multitudinea de programe similare în care suntem implicaþi pentru a ajuta studenþii sã
obþinã competenþe ºi abilitãþi suplimentare
necesare unui domeniu atât de competitiv,
în care inovarea are un rol cheie.

Viitorul prin tineri

Ruxandra Benga

burse pentru master ºi doctorat, programe
de master la distanþã pentru Iaºi ºi Cluj.
Mai mult, peste tot în lume suntem
implicaþi în parteneriate remarcabile cu
un numãr de universitãþi care sunt lidere
în inginerie ºi ºtiinþã ºi a cãror curiculã se
pliazã foarte bine pe cercetarea ºi dezvoltarea desfãºuratã în cadrul Infineon. De
exemplu, în Germania nu existã nicio universitate importantã din domeniul tehnic
unde sã nu þinã cursuri un actual sau fost
angajat al Infineon, concept existent ºi în
România, pe care vrem sã îl extindem ºi
mai mult.
Ce ar trebui sã ºtie studenþii despre
noi? Cã a fi entuziast ºi inovativ face parte
din misiunea noastrã personalã. Infineon
Technologies România apreciazã în mod
deosebit angajamentul ºi atitudinea mentalã „outside the box”. Inginerii noºtri au
patente brevetate în toatã lumea ºi participã în mod constant cu lucrãri ºtiinþifice
la cele mai importante conferinþe
naþionale ºi internaþionale din industria
semiconductorilor.

Bineînþeles, toate eforturile noastre
sunt susþinute ºi de cãtre „clienþii”noºtristudenþii. Printre altele, lucrãm împreunã
cu BEST (Board of European Students of
Technology), asociaþie care se strãduie sã
ajute studenþii de la facultãþile tehnice din
Europa sã-ºi dezvolte o gândire internaþionalã. BEST organizeazã evenimente
de educare, de training ºi târguri de locuri
de muncã la care Infineon ia parte de
fiecare datã. Un exemplu elocvent în promovarea creativitãþii inginereºti îl reprezintã prezenþa noastrã anul trecut în cadrul
concursului european pentru studenþii din
facultãþile tehnice, concurs organizat de
BEST la Cluj, etapa finalã, unde am sponsorizat echipa României, care a câºtigat
locul II. Anul acesta vom participa din nou,
la Istanbul, unde vom sponsoriza echipa
Chiºinãu din Moldova.
Este important sã subliniez în încheiere
faptul cã România are tineri foarte talentaþi. Depinde de noi, toþi cei implicaþi în
viaþa socialã ºi economicã a României, sã îi
pãstrãm pe viitor alãturi de noi. Tinerii vor
sã înþeleagã ºi sã vadã cum pot face o carierã interesantã ºi aici. Se poate ºi în România, cu siguranþã, Infineon Technologies
România fiind în acest sens un exemplu
convingãtor.
 RUXANDRA BENGA
HUMAN RESOURCES MANAGER
INFINEON TECHNOLOGIES ROMÂNIA
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Principalele rezultate
ºi recomandãri ale studiului
NANOPROSPECT „Nanotehnologii în România”
Acad. Dan Dascãlu
Coordonator NANOPROSPECT
INCD-Microtehnologie

utoritatea Naþionalã pentru
Cercetare ªtiinþificã (ANCS) a
finanþat mai multe „studii
prospective“, printre care ºi cel
dedicat „nanotehnologiilor”, cu
acronimul NANOPROSPECT. Proiectul
s-a derulat în intervalul 25 octombrie 2010
– 25 mai 2011, fiind coordonat de cãtre
INCD-Microtehnologie (IMT-Bucureºti),
într-un consorþiu care a mai cuprins alþi 10
parteneri (5 institute naþionale, un institut
al Academiei Române, 4 universitãþi). Detalii despre acest proiect pot fi gãsite la
adresa www.imt.ro/NANOPROSPECT.
Potrivit preºedintelui ANCS, prof. dr.
Dragoº Mihail Ciuparu, cele trei obiective
ale proiectului au fost: „evaluarea potenþialului, identificarea direcþiilor promiþãtoare împreuna cu industria specificã ºi
elaborarea unor recomandãri privind dezvoltarea nanotehnologiilor 2013-2020”.

A

Dezbaterea finalã la nivel naþional a
proiectului NANOPROSPECT a avut loc la
Bucureºti (Hotel Ramada Majestic), pe
24 mai 2011. Cuvântul de deschidere a
fost rostit de cãtre prof. dr. Dragoº Mihail
Ciuparu. La dezbateri a participat ºi dl.
Florin Talpeº, preºedintele Consiliul
Naþional pentru Dezvoltare ºi Inovare.
Pe parcursul întregii zile s-au prezentat
rezultatele proiectului ºi s-au dezbãtut
problemele mai importante, legate de
definirea unor prioritãþi sau utilizarea
infrastructurii existente. Industria a fost
implicatã prin prezentãrile ample fãcute
de Renault Tehnologie Roumanie (RTR),
Infineon Technologies România,
Honeywell România.
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Context
Nanotehnologiile asigurã structurarea materiei la o scarã cuprinsã între
1 ºi 100 nm (1nm=10-9m), obþinându-se
astfel materiale (dar ºi suprafeþe) nanostructurate, nanodispozitive, nanosisteme: este vorba despre cele mai mici
obiecte create de om. Existã aplicaþii
revoluþionare în numeroase domenii:
tehnologiile informaþiei, biomedical,
energie, mediu, transporturi etc. care
vizeazã nu numai principalele industrii
existente, dar ºi principalele prioritãþi
„societale”, de care depind calitatea
vieþii ºi dezvoltarea sustenabilã. Domeniul este în plin progres pe plan mondial, cu SUA elaborând un nou plan pentru urmãtorii zece ani, dar ºi cu competitori asiatici care progreseazã foarte
rapid. În afara Japoniei ºi Coreei (de
Sud), au intrat acum în scena þãrile
emergente, aºa numitele BRIC countries
(Brazilia, Rusia, India, China). Din pãcate, Europa, deºi are un potenþial uman
divers ºi valoros, pierde teren în comercializarea rezultatelor cercetãrii. Domeniul nanotehnologiilor nu face excepþie.
În prezent se fac mari eforturi de a redefini o politicã nouã de inovare, de fapt
o strategie comunã cercetare-inovare
(Innovation Union Competitiveness
Report, 2011 edition).
Rapoartele NANOPROSPECT arata
cã România a investit substanþial (dar
haotic) în ultimii ani (începând din
2005) în domeniu. Este vorba de circa

400 de proiecte finanþate din CEEX ºi
PNCD II (contracte semnate între 2005
ºi 2008). Trei sferturi din aceste
proiecte au avut obiective CD. Se
adaugã (2008-2013) proiectele de infrastructurã finanþate din fonduri structurale. Totuºi, sumele mari alocate finanþãrii proiectelor (din diverse programe) ºi a dotãrilor (aparate, echipamente) nu au urmat un program sau o
prioritate destinatã nanotehnologiilor,
iar varietatea de preocupãri este foarte
mare, fiind dificil sã se constituie o
masã criticã pe anumite domenii precise. În unele situaþii, tematicile au fost
corelate cu programele europene ºi
rezultatele se vãd în numãrul de proiecte câºtigate. Secþiunea dedicatã României din Raportul de competitivitate
menþionat mai sus aratã cã proiectele
câºtigate de România sunt comparativ
numeroase în prioritãþile PC7 care au
legãturã cu nanotehnologiile (ICT ºi
NMP), ceea ce ilustreazã faptul cã
România are un potenþial pentru înaltã
tehnologie. Mai este interesant ºi rezultatul conþinut în Anexa 5 a secþiunii
România din Raportul menþionat. Aici
apare „plutonul fruntaº” al partenerilor
români în PC7 (dupã sumele încasate,
toate domeniile), cu douã universitãþi ºi
douã institute de cercetare, printre care
regãsim trei parteneri din consorþiul
NANOPROSPECT: Universitatea „Politehnica” din Bucureºti, Institutul de
Chimie Macromolecularã „Petru Poni”
din Iaºi (Academia Româna) ºi INCDMicrotehnologie (IMT-Bucureºti).

NANOTEHNOLOGII

CERCETARE

Nanotehnologiile în România prima „hartã”
Proiectul NANOPROSPECT a folosit
diverse metode de culegere ºi diseminare
a informaþiei. Cea mai importantã realizare este crearea unui sistem de baze
electronice de date relaþionale (corelate)
care conþin informaþii legate de domeniul
nanotehnologiilor în România: organizaþii, grupuri, specialiºti, parteneriate, infrastructuri, echipamente, proiecte CD,
brevete, produse, tehnologii, articole ºtiinþifice, cãrþi, cursuri. În aceste baze de
date existã pânã în prezent aproape 3000
de înscrieri (peste 600 de specialiºti, peste
300 de proiecte, 360 de echipamente etc.).
Bazele de date sunt interactive (cine a înscris iniþial datele poate sã intervinã
oricând on-line sã corecteze sau sã completeze informaþia). Informaþia este
în limba englezã (util pentru colaborãrile
externe) ºi este accesibilã public printr-un
sistem
de
cãutare
avansatã
(http://www.imt.ro/NANOPROSPECT/
databases-advanced-search/).
Existenþa acestor baze de date contribuie la asigurarea transparenþei în ceea
ce priveºte folosirea fondurilor publice. În
particular faciliteazã utilizarea eficientã a
investiþiilor în baza materialã, de exemplu prin crearea de parteneriate între instituþii/laboratoare cu dotãri complementare. O analizã detaliatã a infrastructurii experimentale achiziþionate în ultimii ani aratã cã dotãrile fãcute de diverse
instituþii, din diverse surse de finanþare,
deºi necorelate între ele, au permis atingerea unei mase critice pentru desfãºurarea unor cercetãri de nanotehnologie, în
special în domeniul nanomaterialelor. Un
rol important în acest sens îl joacã ºi existenþa facilitaþii experimentale IMTMINAFAB (IMT centre for MIcroFABrication) unicã în aceastã
and NAnoF
zonã geograficã, datã în funcþiune în 2009
ºi atestatã recent pentru procedurile de
calitate.

Cele mai atractive domenii
O problemã importantã este cea a
stabilirii domeniilor de aplicaþie a na-

notehnologiilor, pentru care existã
resurse ºi s-au obþinut rezultate pe plan
naþional. Este important însã sã existe ºi
perspectiva de aplicare în industrie.
Importanþa rezultatelor într-un
domeniul de aplicaþie sau altul a fost stabilitã mai întâi pe baza de analizã scientometricã (ISI Web of Science). În Faza
I a contractului s-a arãtat cã primele trei
domenii ca numãr de publicaþii sunt
Bio-nanosisteme, Energie, Nanoelec tronicã ºi fotonicã. În faza a doua a
studiului NANOPROSPECT s-a þinut
seama de proiectele naþionale ºi internaþionale, de brevete, produse ºi
tehnologii (informaþie din bazele de
date). Ca urmare s-a ajuns la urmãtoarea
propunere de domenii prioritare:
A. Nanoelectronicã ºi fotonicã;
B. Bio-nanosisteme (nanomedicinã;
aplicaþiile farmaceutice; nanomateriale magnetice pentru aplicaþii
biomedicale ºi biotehnologii)
C. Energia
D. Nanomateriale (pentru alte direcþii de aplicaþie, în afara celor de
mai sus, de pildã transporturi, industria chimicã, industria de prelucrare).
la care s-a adãugat ºi:
E. Evaluarea ºi gestionarea riscurilor
(datoritã importanþei pe care o prezintã
problemele de siguranþã în raport cu
mediul ºi sãnãtatea).
Un eveniment special: NanoElRei 2011.
Pe 31 mai 2011 a avut loc la CCIB
a doua ediþie a NanoElRei Summit
NanoElectronics în România:
(N
Research, education, innovation),
eveniment iniþiat de cãtre dr. Andreas
Wild, Executive Director of ENIAC-JU
(parteneriat public-privat în nanoelectronicã), în organizarea INCD-Microtehnologie ºi Infineon Technologies
România sub auspiciile MECTS/ANCS,
cu participarea Ministerului Economiei,
Comerþului ºi Mediului de Afaceri, al
RTR, Honeywell România etc. Accentul
a cãzut pe politica de investiþii în
domeniu, combinând diverse surse de
finanþare (experienþa europeanã).
S-a subliniat din nou interesul pentru
realizarea unui cluster în domeniu.

Interes crescut pentru
nanoelectronicã
Prioritatea de nanoelectronicã este
argumentatã cu participarea la numeroase proiecte europene, inclusiv în
parteneriat public-privat, dar ºi cu interesul firmelor strãine care activeazã
în România (a se vedea ºi caseta de mai
jos).
În particular, existã un mare interes
pentru un cluster industrial pentru industria auto, care înseamnã ºi o cuplare
„pe orizontalã” între prioritãþile A, C ºi
D. Prioritãþile de mai sus în concordanþã ºi cu Planul Naþional de Reformã
(2011-2013), care menþioneazã drept
prioritãþi TIC (include A), energia,
transporturile.
Remarcãm, pe de altã parte, intenþia IBM de a crea în Transilvania un
centru de cercetare interuniversitar pe
o tematicã mai largã, care cuprinde
nanotehnologia ºi aplicaþiile bio-medicale (a se vedea direcþia B, mai sus).

Propuneri
În final, menþionãm succint câteva din propunerile (recomandãrile)
NANOPROSPECT. Este vorba mai întâi
de înfiinþarea unui grup de lucru interministerial, dar ºi cu alþi actori importanþi în domeniu care sã poatã aborda
problema unui plan strategic în domeniul nanotehnologiilor, pe modelul existent în diverse þãri ale lumii, adaptat la
situaþia actualã din lume ºi la prioritãþile
României. Se recomandã, de asemenea,
nu numai finanþarea unor direcþii prioritare, ci ºi stimularea participãrii industriei (finanþarea cercetãrii în mediul privat, a instruirii, a accesului la facilitaþi
experimentale). Participanþii la „dezbaterea finalã” din 24 mai au mai propus
înfiinþarea unei „reþele nano”, care sã
prilejuiascã schimbul de informaþii între
diverse organizaþii interesate de domeniu, dar ºi finanþarea unor reþele de facilitaþi experimentale cu resurse complementare, care sã asigure un suport pentru cercetarea interdisciplinarã, pentru
educaþie ºi pentru industrie.
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F a ºansa formãrii unei noi generaþii
de comunicatori ai ºtiinþei
A patra ediþie a FameLab în România, cel
mai important concurs internaþional de comunicare a ºtiinþei în faþa publicului, a avut
parte de câteva premiere. Concurenþii care
au intrat în competiþia finalã ce s-a
desfãºurat în Bucureºti au avut ocazia de
a-ºi susþine prezentãrile pentru prima datã
într-un platou de televiziune. De asemenea, pentru prima datã, compania Intel
s-a implicat în aceastã competiþie ºi a oferit
un premiu de 1.000 de dolari concurentului care a folosit tehnologia în modul cel
mai eficient pentru a-ºi atinge scopul.

ompetiþia FameLab a demarat în
Marea Britanie, în 2005. Începând cu anul 2007, British
Council a organizat FameLab International în 9 þãri din Europa.
Câºtigãtorii din fiecare þarã se întâlnesc în
cadrul finalei FameLab International, care
are loc în Marea Britanie, în cadrul The
Times Cheltenham Science Festival.
Fiecare concurent trebuie sã prezinte
un subiect din domeniul ºtiinþelor naturii,
matematicii sau tehnologiei, pe care ºi-l
alege singur. Prezentãrile trebuie susþinute
în limba românã ºi dureazã cel mult 3 minute. Este de dorit ca aceste prezentãri sã
fie nu doar corecte ºi interesante din punct
de vedere ºtiinþific, ci ºi pe înþelesul celor
fãrã o pregãtire de specialitate. Concursul
este deschis tinerilor cu vârste cuprinse între 18 ºi 35 de ani.

C

Câºtigãtorii FameLab 2011

Finala FameLab 2011, Bucureºti
De la stânga la dreapta: Flavia Bianca-Cristian,
Marc Ulieru – editor-ºef Revista ªtiinþã ºi
Tehnicã, Mariuca Mihãilescu, producãtor TVR,
Excelenþa sa dl Martin Harris,
Ambasadorul Regatului Unit în România
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Finala FameLab 2011 din România a
fost câºtigatã de Flavia-Bianca Cristian, studentã la Facultatea de Biologie a Universitãþii „Babeº-Bolyai” din Cluj-Napoca. Titlul prezentãrii, cu care Bianca a câºtigat o
cãlãtorie în Anglia pentru a reprezenta
România în cadrul Finalei FameLab International de la Cheltenham oferitã de Consiliul Britanic ºi premiul în valoare de 1.000
de euro acordat de revista ªtiinþã ºi Tehnicã, a fost „Þânþarii ºtiu sã (ne) citeascã”.
Constantin Cheptea, student la Universitatea Tehnicã din Cluj, a câºtigat premiul
„Intel” în valoare de 1.000 de dolari, cu
prezentarea „Matematica din spatele computerului”. Mirela Diana Ilie, studentã la
Universitatea de Medicinã din Bucureºti,
ºi Ruxandra Olimid, asistent universitar,
Facultatea de Matematicã, Universitatea
Bucureºti, au ocupat locul al doilea ºi respectiv al treilea.

„În aceastã a patra ediþie de FameLab în
România, concurenþii care au intrat în
competiþia finalã au avut ocazia de a-ºi susþine prezentãrile pentru prima datã într-unul dintre platourile de filmare ale
TVR. Înainte de marea provocare a finalei,
cei 13 concurenþi care au fost selectaþi în
urma competiþiilor din Bucureºti, Cluj ºi
Iaºi au participat la un training susþinut de
o echipã de specialiºti de top în comunicarea ºtiinþificã din Marea Britanie ºi România. Ineditul acestei ediþii îl reprezintã
prezenþa ca ºi trainer a Timandrei Harkness, fost director al competiþiei globale
FameLab, actualmente consultant ºi trainer
renumit în domeniul comunicãrii ºtiinþei,
fiind în acelaºi timp ºi o artistã destul de
faimoasã în Marea Britanie. De la an la an,
calitatea prezentãrilor s-a îmbunãtãþit considerabil, atât la nivelul preselecþiilor, cât ºi
în competiþia finalã”, a declarat Luise Georgiana Vuiu, Head Strategic Partnerships
and Marketing, British Council.
Juriul a fost compus din: Dr. Emil Toescu, ºef al laboratorului de Neurobiologie a
Îmbãtrânirii, în cadrul ªcolii de Medicinã
Clinicã ºi Experimentalã la Universitatea
Birmingham din Marea Britanie; Marc Ulieru, editor-ºef al revistei ªtiinþã ºi Tehnicã,
Fundaþia Dinu Patriciu/Adevãrul Holding;
Manuela Opriºan, PR Manager Europa
Centralã ºi de Est Intel; Constantin Trofin,
ºef departament programe speciale, TVR.
„Intel a decis sã devinã partener al
FameLab deoarece concursul are posibilitatea de a crea viitorii comunicatori de ºtiinþã, dar ºi generaþia urmãtoare de ingineri
sau antreprenori. Ceea ce tinerii învaþã ºi
descoperã astãzi va sta la baza inovaþiilor
de mâine”, spune Manuela Opriºan, PR
Manager Europa Centralã ºi de Est Intel.
Premiul oferit de Intel în cadrul FameLab
se numeºte Intel Science and Technology
Award ºi are o valoare de 1.000 de dolari.

COMUNICAREA ªTIINÞEI

CERCETARE

FINALIªTII FameLab 2011

TEMA PREZENTÃRII

Raluca Badiu,
studentã, Universitatea de Medicinã ºi Farmacie Cluj-Napoca
Bianca Cristian,
studentã, Universitatea „Babeº-Bolyai” Cluj-Napoca
Constantin Cheptea,
student, Universitatea Tehnicã din Cluj
Eugen Gantolea,
doctorand, Universitatea Tehnicã din Braºov
Alexandru Grecu,
elev, Liceul „Mark Twain” Bucureºti
Mirela Diana Ilie,
studentã, Universitatea de Medicinã Bucureºti
Ruxandra Olimid,
preparator universitar, doctorand, Universitatea Bucureºti
Liane Rîºcu,
studentã, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaºi
Cristian Alexandru Þirã,
student, Universitatea „Babeº-Bolyai” Cluj-Napoca
Mihai Vidrighin,
student, Universitatea „Babeº-Bolyai” Cluj-Napoca

Istorie, antibiotice ºi antidepresive

„Criteriile de evaluare a proiectelor
pentru premiul Intel Science and Technology Award sunt nivelul de inovaþie, eficientizarea cu ajutorul tehnologiei, gradul de
înþelegere a instrumentelor tehnologice
folosite ºi a modului de implementare a
rezultatelor proiectului, precum ºi impactul social ºi cel ecologic. Premiul a recompensat concurentul care a prezentat
proiectul într-un mod inovator, dar în
acelaºi timp pe înþelesul tuturor”, adaugã
Manuela Opriºan.
Este pentru prima datã când Intel se
implicã în aceastã competiþie, premiul Intel
Science and Technology Award fiind creat
special pentru FameLab.
„Suntem optimiºti cu privire la participarea Intel la viitoarele finale ale FameLab
din România. Intel investeºte în competiþiile de ºtiinþã pentru a genera inovaþii. De
mai bine de un deceniu, Intel lucreazã cu
þãri, comunitãþi, ºcoli ºi universitãþi pentru
a crea resursele ºi soluþiile necesare dezvoltãrii educaþiei ºtiinþifice, tehnologice,
matematice ºi ingineriei de la vârste
fragede, dar ºi pentru a îmbunãtãþi condiþiile de trai”, a mai spus reprezentanta Intel.
Adrian Curaj, directorul general al
UEFISCDI considerã cã FameLab e un
concept care are ca principal beneficiu faptul de a arãta studenþilor cã ºi ºtiinta te
poate face „vedetã”. „Trãim într-o societate
în care tinerii au din ce în ce mai puþine

Þânþarii pot sã (ne) citeascã
Matematica din spatele calculatorului
De ce stã luna suspendatã pe cer
ºi merele cad din copaci? Ce este gravitaþia?
Ce este antimateria?
Neuronii oglindã
Partajarea vizualã a secretelor
Fractalii „Pollock”
Care este adevãrata culoare a aurului?
Despre culori

modele care vin din zona cercetãrii sau a
ºtiinþei. Nu pentru cã nu am avea cercetãtori foarte bine pregãtiþi sau cã nu am fi
dezvoltat proiecte de cercetare de anvergurã internaþionalã, ci pentru cã, din pãcate, astfel de informaþii nu sunt foarte vehiculate în spaþiul public. UEFISCDI a
înþeles de la început cã beneficiile pentru
cercetarea româneascã ºi pentru comunicatorii de ºtiinþã sunt importante ºi de
aceea a decis sã se implice, ca partener, în
acest proiect”, a precizat Adrian Curaj.
Cãtãlin Mosoia, editor Ziarul ªtiinþelor
a declarat, la rândul sãu cã la finalul fiecãrei
ediþii FameLab a cunoscut cei mai buni
tineri comunicatori de ºtiinþã ai momentului din România. „Cred cã e nevoie de mai
multe competiþii de acest gen, probabil organizate ºi de firme sau de companii industriale. În esenþã, câºtigul va fi tot al lor, pentru cã, ulterior, vor putea sã angajeze specialiºti care ºtiu sã vorbeascã simplu ºi pe
scurt despre lucruri complicate ºi care se
întind pe sute de pagini. Prestaþia finaliºtilor FameLab 2011 a fost bunã, iar în ceea
ce priveºte prezentarea subiectelor, majoritatea concurenþilor au reuºit sã construiascã mesajul pe care îl aveau de transmis.
La unii concurenþi s-a observat cã au lucrat
pe text, la alþii, nu. La sfârºitul FameLab am
avut senzaþia cã în fiecare dintre finaliºti se
aflã un viitor profesionist în ale comunicãrii ºtiinþei. Cu siguranþã vom mai auzi

de ei, fie în presa scrisã, audio sau de televiziune”, a adãugat Cãtãlin Mosoia.

Finala FameLab International
Finala FameLab International care a
avut loc în 11 iunie, în cadrul Times Cheltenham Science Festival, a fost câºtigatã de
Myrtani Pieri din Cipru. Myrtani, care face
un Doctorat în Biologie molecularã la Universitatea Oxford, a vorbit despre „Cât este
de profundã dragostea (relaþia dintre mamã
ºi copil)”. Deºi nu a reuºit sã se claseze pe
unul dintre primele trei locuri, concurenta
din România a avut o prezentare foarte
apreciatã de juriu.
„Feed-back-ul primit de la colaboratorii noºtri de la TVR, care au fost prezenþi
în salã, a fost: «Bianca a fãcut parte dintr-un
pluton de 7 sau 8 concurenþi care s-au
prezentat într-adevãr excelent». Concurenþii din acest an (ca ºi finaliºtii din cele
4 ediþii de pânã acum) considerã cã participarea la FameLab le-a permis sã câºtige
noi competenþe de comunicare, pe care nu
le pot acumula în altã parte”, a declarat
Gabriel Ivan, Education & Science Projects
Manager British Council.
Numãrul þãrilor participante a fost de
14, cel mai mare pânã în prezent. Un
numãr de 18 þãri ºi-au anunþat intenþia de
a derula competiþia FameLab în 2012.
 LUIZA SANDU
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Progresul tehnologic ºi viitorul muncii (II)
• Soluþii posibile ºi scenarii pentru piaþa muncii
în noile condiþii de accelerare a progresului tehnologic
Stimularea procesului de inovare
În „noua economie“ logica economicã
uzualã este treptat înlocuitã de o logicã
nouã, bazatã pe potenþialul de dezvoltare
(inovare) ºi de creºtere a competitivitãþii
pe o piaþã naþionalã ºi globalã concurenþialã.
S-a observat cã existã o legãturã între
procesul de inovare, care este motorul progresului tehnologic, pe de o parte, ºi gradul
de ocupare, pe de altã parte. Dacã inovarea
de proces poate conduce la reducerea
locurilor de muncã pe seama creºterii productivitãþii, inovarea de produs are un efect
invers: noile produse implicã o diversificare ºi chiar o creºtere a producþiei ºi a cererii în unele sectoare, ceea ce implicã nevoia de noi locuri de muncã. Se poate deci
spune cã ºomajul cunoaºte fluctuaþii mai
mari sau mai mici, în funcþie de tipul dominant de inovare dintr-o anumitã perioadã.
În perioadele dominate de inovarea de
produs, lansarea unor noi produse cu utilizãri industriale sau în alte sectoare ale
economiei ºi societãþii determinã creºterea
numãrului de noi consumatori ºi, ca o consecinþã, a numãrului de locuri de muncã,
este adevãrat însã, din ce în ce mai calificate.
În perioadele dominate de inovarea
de proces, în care progresul tehnologic
accelerat este condus de TIC, apar unele
comprimãri ale pieþei muncii ºi a gradului de ocupare, deoarece sunt necesare
alte abilitãþi ºi performanþe profesionale
ale lucrãtorilor ºi o flexibilitate mult mai
mare a managementului firmelor.
Acest fapt se explicã prin deplasarea
mai multor domenii în categoria celor
care utilizeazã tehnologia informaþiilor
ºi comunicaþiilor avansate (TIC).
TIC permite extinderea activitãþilor
de servicii, în special a serviciilor personalizate. Acest tip de servicii înseamnã
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fie a oferi clienþilor ceea ce ei spun cã
doresc - aºa numita „customizare“, fie a
anticipa dorinþele lor, ceea ce este un pas
spre o individualizare ºi mai mare, adicã
„personalizarea“ serviciilor.

Noi moduri de muncã
Alte soluþii bazate pe potenþialul
creat de TIC le reprezintã noile moduri
de muncã:
• programe flexibile de lucru (program
de lucru variabil, sãptãmânã comprimatã de lucru, orar flexibil);
• munca mobilã, realizatã în timpul
deplasãrilor la clienþi, parteneri ºi
furnizori;
• munca la distanþã, în diferite forme;
• telework, ca nou mod de muncã
specific societãþii informaþionale.
Acestea presupun angajãri „parttime“ sau „pe perioadã determinatã“ ºi
un nou tip de lucrãtor ºi de manager.
În acest cadru, Flexisecurity. Longlife learning sau Corporate Social Res ponsability reprezintã alte rãspunsuri
posibile ale managerilor de la nivel
politic ºi economic la provocãrile induse
de problemele accelerãrii progresului
tehnologic, dezvoltãrii durabile ºi competitive.

Utilizarea roboþilor
Roboþii, atât cei de mari dimensiuni
cât ºi nano-roboþii, sunt ºi vor fi utilizaþi
din ce în ce mai mult în activitãþi repetitive, de precizie, în diferite sectoare industriale ºi domenii ale vieþii sociale, în
locuri de muncã dificile sau periculoase,
în medicinã, educaþie sau activitãþi domestice.
Conform unui studiu ONU, populaþia ciberneticã la sfârºitul anului 2005
era de 10.000.000 de roboþi domestici

Robosapiens

(non-industriali). Dintre aceºtia,
6.000.000 sunt Robosapiens.
Inginerii nu au renunþat la ideea de a
crea ROBOSAPIENS - un robot care nu
numai sã arate ºi sã acþioneze ca oamenii,
dar care îndeplineºte sarcinile oamenilor,
face sport, danseazã, vorbeºte sau râde, ºi
care poate manifesta sentimente ºi emoþii
asemãnãtoare cu oamenii.
Roboþii devin treptat parteneri autentici pentru oameni, au început sã salute, sã
vorbeascã, sã rãspundã unor comenzi verbale, sã înveþe din propria experienþã (robotul Leonardo sau roboþelul Zeno).
Roboþelul Robosapiens ºtie sã ridice
obiecte, sã arunce, sã spele, sã danseze.
Roboþii au început sã fie folosiþi la
domiciliu - în bucãtãrie, ca ajutor la menaj,
paznic, supraveghetor de instalaþii ºi
aparaturã electrocasnicã, partener de joacã
pentru copii – roboþii ASIMO, Kismet, ca
ajutor pentru persoane vârstnice ºi pentru
persoane bolnave - roboþii Jack sau Aiko
gospodina, Twendy-One sau Huggable.
Specialiºtii în roboticã de la douã universitãþi din Anglia lucreazã la proiecte
pentru realizarea unor roboþi capabili sã
contribuie la îngrijirea persoanelor vârstnice ºi sã le ajute sã-ºi ducã viaþa independent, în propriile locuinþe.

TENDINÞE
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În ultimii ani, în mai multe þãri asiatice,
restaurantele au fost dotate cu roboþi-chelneri, care servesc mâncare.
REEM poate fi un ghid bun, fiind ºi
uºor de personalizat graþie designului modular. Ecranul touch screen aflat pe pieptul robotului permite afiºarea unei hãrþi a
zonei înconjurãtoare sau tele-asistenþã.
PaPeRo (Partner-Personal-Robot) recunoaºte feþele oamenilor ºi poate interacþiona cu aceºtia în limbaj natural. El
memoreazã preferinþele proprietarilor sãi
ºi le poate transmite mesaje video, voce sau
text cu informaþii actualizate periodic.
Roboþii sunt de mult timp folosiþi în
industrie, dar au început sã fie folosiþi în
servicii publice sau private :
• în medicinã, chirurgii folosesc sistemul Da Vinci (video la http://bigthink.com/ideas/26456)) pentru a
efectua operaþii chirurgicale complexe, cu foarte mare precizie ºi acurateþe. Japonia a lansat în testare în
spitale, un robot-asistentã medicalã
care pare vie, numitã Actroid-F, conceputã pentru a spori sentimentul de
siguranþã al pacienþilor, care poate sã
ridice pacienþii din scaunul cu rotile
ºi sã-i întindã în pat;; un robot de laborator din Marea Britanie, Adam,
este capabil sã facã unele descoperiri
ºtiinþifice, poate elabora teorii ºi le
poate testa în absenþa implicãrii factorului uman.
• în locuri greu accesibile pentru oameni – la operaþiile de salvare de
dupã catastrofe naturale (roboþi ca
Starfish ºi T-53 Enyru – recent la
Fukushima); în lupta cu incendiile
Domenii de activitate
Agriculturã
Industrie
Construcþii
Transport
Aviaþie
Securitate
Armatã
Activitãþi de birou
Activitãþi domestice
Medicinã
Educaþie
Servicii comerciale
(unde sunt cele mai multe
noi locuri de muncã în prezent)

REEM - un robot majordom

(robotul OLE); în activitãþile din
medii toxice sau explozive, extraterestre (robotul Scarab).
• îndeplinirea anumitor misiuni mai dificile ºi mai periculoase - Robonaut2
(R2), creaþie a Agenþiei Spaþiale
Americane (NASA) ºi a companiei
General Motors, a fost construit pentru a-i asista pe astronauþii de pe ISS ºi
pentru a efectua ºi o serie de teste de
siguranþã a navetei. Lui R2 i se va alãtura o roboþicã umanoid, creatã de
japonezi pentru a oferi astronauþilor
de pe ISS „confort ºi comunicare“.
• RoboEarth este un sistem în care roboþii pot încãrca date utile atunci
când îndeplinesc cu succes o sarcinã,
astfel ca alþi roboþi sã poatã folosi informaþiile descoperite de ei; roboþii ce
au de îndeplinit o sarcinã ºi nu au suficiente informaþii pentru a o duce la
bun sfârºit vor putea solicita ajutor pe
Internet.
• HRP-4C este primul robot fotomodel,
vorbeºte, zâmbeºte ºi poate mima sur-

prinderea. Recent ASIMO a dirijat un
concert în SUA, Geminoid F a apãrut
pe scena unui teatru din Japonia,
într-o piesã scurtã, alãturi de o actriþã
adevãratã, iar EMA, „roboþica pupãcioasã“ este primul pas spre un viitor
„parteneriat“ sentimental ommaºinã...
• Geminoid DK, androidul care seamãnã perfect cu un om, a fost proiectat sã
arate la fel precum Herink Scharfe,, un
profesor de la universitatea din Aalborg, Danemarca. Iar robotul Einstein
a dat mâna cu G.W. Bush...
Mai mult, în viitor, roboþii se vor putea
Proiectul RepRap). „În 2018
auto-replica (P
va exista un robot la fel de inteligent ca un
om“, crede futurologul Ian Pearson. În
timp, aceºtia ar putea depãºi nivelul de inteligenþã umanã ºi vor putea sã ocupe
multe locuri de muncã.
În tabelul recapitulativ de mai jos se
sintetizeazã perspectivele utilizãrii roboþilor în viitor.
Se considerã cã tendinþele privind îmbãtrânirea populaþiei ºi a forþei de muncã
stimuleazã dezvoltarea ºi utilizarea roboþilor. Progresul tehnologic va atinge punctul
în care creºterea productivitãþii poate depãºi creºterea nevoilor societãþii. De aceea,
unii specialiºti estimeazã cã doar 20% din
populaþia aptã de muncã va fi suficientã,
spre mijlocul secolului XXI, pentru a asigura cerinþele ºi creºterea economiei mondiale. Dar dacã roboþii vor face toatã munca, ce vor face oamenii? Ei se vor orienta
spre activitãþi dominate de abilitãþi complexe, în care contactul uman este esenþial.
 ADRIAN TOIA

C i n e v a î n l o c u i fo r þ a d e mu n c a a c t u a l ã
Roboþi pentru diferite lucrãri agricole
Roboþii vor deþine cele mai multe locuri de muncã în industrie
Lucrãtori roboþi pentru lucrãri de construcþii cu grad de pericol ridicat
Roboþii vor putea conduce toate tipurile de transport de mãrfuri
Piloþi ºi controlori de trafic aerian roboþi
Inspectori, poliþiºti ºi pompieri roboþi
Roboþi militari
Secretare-robot, centre de apel cu roboþi pentru informare ºi preluare probleme
Roboþi specializaþi pentru curãþenie în casã, pregãtire ºi servire masã
Roboþi în chirurgie ºi pentru asistarea bolnavilor
Forme de educaþie la distanþã bazate pe calculator
Roboþii vor funcþiona în hoteluri, restaurante, magazine de vânzare cu amãnuntul,
(ghidare clienþi, transport ºi aranjare marfã în rafturi, inventar ºi gestiune)
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Cablul antichiciurã,
gardianul potrivit pe timp de iarnã
Plecând de la fenomenul neplãcut care se
produce iarna, chiciura, care se aºeazã în
cantitãþi mari pe cablurile de înaltã tensiune ºi uneori le rupe, provocând blocarea
transportului, izolarea localitãþilor, imposibilitatea de a încãlzi locuinþele sau instituþiile publice, ICPE-CA a venit în întâmpinarea acestor probleme cu o soluþie practicã ºi viabilã.
oncret, invenþia ICPE-CA se
referã la un conductor electric
aerian cu autoprotecþie la depunerile de chiciurã ºi gheaþã,
utilizabil în transportul energiei electrice pe liniile de înaltã tensiune. Proprietatea conductorului de autoprotejare la depunerile de gheaþã este
datã de un material multifuncþional din
compoziþia sa ºi, nu în ultimul rând, de
captarea energiei câmpului electromagnetic disipat, energie disipatã de orice
conductor electric aflat sub tensiune.
„Aceastã energie are maximum de
intensitate la nivelul suprafeþei conductorului, exact unde plasãm noi câteva
fire, care nu sunt în plus, ci înlocuiesc
câteva dintre cele deja existente. La temperaturã normalã, firele adãugate nu
manifestã fenomenele de inducþie feromagneticã care determinã încãlzirea cablului. Însã, la temperaturã scãzutã,
aceste fire devin feromagnetice. Pe mãsurã ce temperatura scade, se dezvoltã
mult capacitatea firului de a capta câmpurile electromagnetice disipate de la
suprafaþa conductorului aerian ºi, printr-o suitã de fenomene fizice normale, le
transformã într-o anumitã cantitate de
cãldurã. Aceastã cantitate de cãldurã
încãlzeºte cablul în aºa fel încât sã nu
ajungã sã se depunã gheaþã pe el”, a declarat Liviu Palii, cercetãtor ICPE-CA.

Alte avantaje ale
conductorului realizat
de ICPE-CA reies din
forma identicã, din
punct de vedere constructiv ºi mecanic, cu
cablurile actualmente
standardizate, scutind

C
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producãtorii ºi utilizatorii de costuri suplimentare. Faptul cã funcþionarea cablului la parametri optimi nu necesitã
consum suplimentar de energie, cã nu se
ridicã costurile de fabricaþie decât cu
maxim 3-5% faþã de costul cablului aflat

acum în producþie de
serie sunt, de asemenea,
atuuri la fel de importante pentru înlocuirea
cablurilor
existente,
depãºite din punct de
vedere tehnologic, cu
acest cablu inteligent.
Pe plan internaþional, soluþia ICPE-CA
s-a bucurat de o frumoasã recunoaºtere,
obþinând, în cadrul diverselor saloane ºi târguri de invenþii naþionale ºi internaþionale, mai multe medalii
de aur ºi premii speciale. Pentru aceastã invenþie, ICPE-CA a demarat deja procedura de
brevetare la OSIM.
Invenþia ICPE-CA
este cu atât mai valoroasã cu cât este realizatã
în premierã mondialã,
aducând utilitate ºi
aplicabilitate în practica
energeticã ºi, implicit, un plus de siguranþã pentru securitatea energeticã, fapt
ce va motiva agenþii economici sã implementeze o astfel de soluþie inovativã.
 GABRIELA IOSIF

BIROUL

DE PRESÃ

ICPE-CA
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LUMEA GEOSPAÞIALÃ 2011:
COMUNITÃÞILE MATURE
GENEREAZÃ PROIECTE PE MÃSURÃ
Tema centralã a ediþiei 2011 a tradiþionalului eveniment Lumea Geospaþialã a
abordat tema maturizãrii soluþiilor geospaþiale ºi, în egalã mãsurã, a dat prilejul
tuturor invitaþilor la schimb de informaþii ºi
socializare. Încã o datã s-a dovedit tuturor
celor implicaþi în piaþa de GIS cã „Lumea
Geospaþialã“, dincolo de un eveniment
corporate, este o mare comunitate.
Marcel Foca

n amãnunt care trebuie precizat din start este cã discuþiile
purtate în cadrul evenimentului „Lumea Geospaþialã“ nu au
vizat maturitatea pieþei de profil, ci a soluþiilor/proiectelor derulate cu
tehnologii geospaþiale. Piaþa GIS, mãsuratã dupã criterii legate de vânzãri, valoare, proiecte ºi numãr clienþi este, fãrã
îndoialã, încã subdezvoltatã. Pe de altã
parte însã, proiectele finalizate în România devin standard de lucru în organizaþii

U

ºi produc beneficii reale. Totuºi, dilema
capacitãþii de mãsurare a gradului de maturitate se pãstreazã, cea mai elocventã
dovadã fiind chiar discuþiile din cadrul
conferinþei. „Maturitatea pieþei nu are
legãturã cu volumul vânzãrilor, ci cu maturitatea soluþiilor ºi cu nivelul managerial pânã la care o decizie se fundamenteazã pe o soluþie geospaþialã“, a fãcut
introducerea în temã Marcel Foca, Director General Integraph Computer Services.

temul geospaþial, datele circulând liber
între toate pãrþile implicate. Discuþiile au
arãtat cã, pentru Braºov, GIS-ul a adus un
plus de eficienþã ºi o accelerare a proceselor interne, instituþia câºtigând astfel
timp pentru analiza ºi dezvoltarea altor
strategii ºi concepte. Alte intervenþii au
punctat nevoia de calitate a datelor drept
un alt semn de maturizare a soluþiilor,
conºtientizarea faptului cã instituþiile trebuie sã ofere ºi sã primeascã date benevol
sau cã este încã nevoie de referinþe, servicii standardizate ºi educaþie pentru a se
vorbi de maturitate. În final, concluzia
trasã de Sevil Sumanariu a fost cã ,,se
poate vorbi de o maturizare a soluþiilor
geospaþiale atunci când o activitate nu
mai poate fi gestionatã fãrã aceasta“.

Semne de maturizare
Un alt veteran al evenimentului,
Adrian Gabor, viceprimar Braºov, a afirmat „este bine cã în ultimii 5-6 ani am
trecut de la soluþii GIS locale pentru
Primãrii ºi Consilii Judeþene la soluþii GIS
pentru România, adicã pentru instituþii

Argumente pro ºi contra

Sevil Sumanariu

Tema a fost abordatã exhaustiv în
cadrul unei mese rotunde organizate la finalul primei zile a evenimentului. Masa
rotundã a fost moderatã de Sevil Sumanariu, Preºedinta ANIAP, ºi a atras în discuþii atât invitaþii, cât ºi o bunã parte din
audienþã.
Situaþia Primãriei Braºov a fost adusã
iarãºi în discuþie, punctându-se acum
existenþa unui protocol între Consiliul
Local ºi toþi furnizorii de utilitãþi ºi de comunicaþii, protocol prin care toate lucrãrile operate de aceºtia se reflectã în sis-

Adrian Gabor
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cu acoperire naþionalã. Din punctul meu
de vedere, acesta este un semn de maturizare. Mai mult, soluþiile au crescut în
complexitate, «Braºovul la un click distanþã» este un astfel de exemplu, un
proiect bazat pe o soluþie geospaþialã care
ne ajutã sã intrãm cu adevãrat în secolul
vitezei, iar cetãþenii care interacþioneazã
cu Primãria sã nu mai fie nevoiþi sã
ajungã fizic la instituþie.“
Dincolo însã de orice discuþie, o
privire retrospectivã aratã cã soluþiile GIS
devin tot mai cunoscute, iar proiectele tot
mai numeroase. Dacã pânã acum 2-3 ani
soluþiile geospaþiale erau accesibile doar
instituþiilor publice elitiste (Bucureºti,
Braºov, Sibiu), acum se poate vorbi de o
democratizare a accesului la astfel de
unelte, iar administraþiile mai mici încep
sã prindã „gustul“ soluþiilor geospaþiale.
Un element important în aceastã ecuaþie
este ºi lansarea în urmã cu doi ani a gamei
de soluþii predefinite INGEA de cãtre Intergraph Computer Services, produse
care se adreseazã administraþiilor mici,
atât din punct de vedere al complexitãþii
proceselor interne, cât ºi al modularitãþii
ºi, nu în ultimul rând, al costurilor.

Tendinþe post achiziþie Hexagon
Ca în fiecare an, din partea corporaþiei
a participat la discuþii un reprezentant regional, care a prezentat contextul global
ºi regional în care activeazã Intergraph.
Astfel, Robert Nagy, Sales Manager Intergraph CEE, a subliniat cã intrarea Intergraph în cadrul companiei Hexagon nu
schimbã cu nimic oferta ºi produsele, ci,
dimpotrivã, deschide o serie de oportunitãþi prin integrarea facilitãþilor de
captare a datelor cu cele de vizualizare ºi
analizã. Intergraph va rãmâne o divizie
distinctã în cadrul Hexagon, iar liniile interne de business vor rãmâne neschimbate ºi, de asemenea, relaþiile cu partenerii
ºi clienþii. Intergraph se adapteazã tendinþelor tehnologice trecând de la thin ºi
smartclient la infrastructurã virtualizatã ºi
cloud computing, precum ºi la migrarea
soluþiilor proprii pe smartphone- uri ºi
tablete.
Cea mai importantã schimbare va fi
probabil una de strategie la nivelul abor36
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Robert Nagy

dãrii pieþei într-un stil european, Hexagon fiind o companie europeanã. De
asemenea, va fi accentuatã identificarea
de oportunitãþi pentru extindere, precum
ºi consultanþa pentru accesarea ºi utilizarea fondurilor europene. O astfel de
consultanþã ar putea fi acordatã de Hexagon cãtre partenerii din alte þãri europene.
„Colaborarea dintre parteneri se va accentua, unul dintre obiectivele Hexagon fiind
ºi crearea unei comunitãþi a partenerilor,
pentru schimb de informaþii, chiar dacã
vânzarea se va face, în continuare, la nivel
naþional. De asemenea, vor fi consolidate
unele linii de business, care acum sunt redundante (Erdas/Leica), însã nu existã planuri concrete pentru România“, a mai declarat Robert Nagy.

GIS pentru recensãmântul populaþiei
Un proiect de actualitate dezbãtut în
cadrul evenimentului a fost ºi recensãmân-

tul populaþiei ºi locuinþelor care va avea loc
în toamna acestui an ºi care, în premierã,
se va baza pe o soluþie geospaþialã pentru
generarea nomenclatorului de adrese, a
sectoarelor de recenzare ºi a listelor de recensãmânt. Proiectul este gestionat de Direcþia Demografie ºi Recensãmânt a Institutului Naþional de Statisticã, se bazeazã pe
regulamentele europene ºi a prevãzut o perioadã de 2 ani pentru pregãtire ºi alþi 3
pentru analiza ºi aplicarea rezultatelor. Cel
mai important aspect în cadrul acestui proces este sectorizarea, adicã determinarea
unei suprafeþe geografice cu acoperire
completã la nivel naþional, conformã cu
posibilitãþile de vizitare ale unui recenzor,
în funcþie de numãrul persoanelor, al
locuinþelor ºi configurarea terenului.
Deoarece nu existã un algoritm care sã automatizeze acest proces, INS a apelat la o
soluþie geospaþialã pentru a rezolva situaþia.
Recensãmântul va fi cea mai de amploare
activitate la nivel naþional, va implica peste
120.000 de persoane, 350 de tone de documente ºi va costa peste 50 de milioane de
euro. Importanþa acestui proces este însã
criticã, deoarece, în mod curent, autoritãþile nu ºtiu populaþia exactã a României,
iar Eurostat (organismul de statisticã al
Uniunii Europene) nu mai foloseºte datele
oficiale de populaþie ale României.

Studii de caz ºi ateliere
Ziua de vineri a adus în atenþia audienþei o serie de studii de caz precum ºi
câteva ateliere tehnice. Proiectele
prezentate au fost:
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Premii pentru proiecte ºi postere
Alte douã momente devenite deja
tradiþionale în cadrul evenimentului au
fost concursul de postere ºi acordarea
premiilor anuale ale comunitãþii Lumea
Geospaþialã.

Premiul II: „GIS – Connecting People“ –
Cozmin Ciovicã, Primãria Municipiului Sibiu

• Oradea de o zi pe alta – schimbarea

modului de lucru în cadrul Primãriei
Oradea prin implementarea unei
soluþii geospaþiale ºi automatizarea
deciziilor în cadrul Direcþiei Urbanism. Standardizarea ºi întreþinerea
constantã a bazei de date au fost cheia
succesului proiectului, iar rezultatul –
emiterea unei autorizaþii de urbanism
de pe o zi pe alta.
• Gestiunea geospaþialã a riscurilor ºi
intervenþiilor medicale – partajarea
informaþiilor cu privire la situaþiile de
urgenþã între Consiliul Judeþean
Bacãu ºi alte 8 instituþii, dezvoltând
astfel un grup operaþional pregãtit sã
intervinã în cazul unor calamitãþi naturale sau artificiale, având tehnologia drept suport decizional.
• PM Alba, un nou capitol – finalizarea
proiectului „Servicii eficiente de e-administraþie ºi managementul teritoriului pentru Primãria Alba-Iulia“,
care conþine mai multe componente
geospaþiale pentru gestiunea informaþiilor de Patrimoniu ºi Registru
Agricol. Complementar, s-a realizat o
hartã digitalã a oraºului, care este pusã
la dispoziþia cetãþenilor printr-un
portal multifuncþional.
• Primãria Focºani, lecþii învãþate – accentuarea ideii cã, într-un proiect informatic, abordarea etapizatã ºi rezolvarea problemelor de management prin planificare ºi organizare

temeinicã sunt elemente esenþiale ale
succesului, iar gestiunea obstacolelor
„non-informatice“ necesitã o atenþie
deosebitã.
• Fundamentarea deciziilor în Braºov –
Primãria Braºov a ajuns la etapa extinderii comunicãrii geospaþiale, iar
bogãþia de informaþii pe care instituþia
o genereazã este cea mai bunã monedã de schimb în relaþiile interinstituþionale.
Atelierele tehnice s-au focalizat pe introducerea unor noi tehnologii ºi concepte
precum: a treia dimensiune a tehnologiilor
geospaþiale GM3D, G/Tech ºi I/CAD, Oracle Database 11G, integrarea dintre GIS ºi
alte sisteme informatice.

Premiile anuale Intergraph:
Premiul pentru efort susþinut ºi perseverenþã – Carmen Misinszki, Primãria
Municipiului Oradea;
Premiul pentru promovarea domeniului geospaþial – Ilona Csortan, Consiliul Judeþean Mureº;
Premiul pentru comunicare geospaþialã inter-instituþionalã – ANCPI ºi INS;
Premiul pentru impact naþional –
IGPR.
Concursul de postere Premii oferite de Geodis:
Premiul I: „GeoMedia – Adaptare
eficientã la cerinþe de interconectivitate“ – Titus-Luigi Sultan, IGPR (Consolã Wii);
Premiul II: „GIS – Connecting People“ – Cozmin Ciovicã, Primãria Municipiului Sibiu (E-reader Kindle);
Premiul III: „Soluþii geospaþiale pentru oprire a încãlzirii globale“ – Sorin
Borza, Universitatea Lucian Blaga, Sibiu
(Ramã foto digitalã Samsung).
 GABRIEL VASILE

Premiul III: „Soluþii geospaþiale pentru oprire a încãlzirii globale“
– Sorin Borza, Universitatea Lucian Blaga, Sibiu
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Cum stã piaþa localã de

Data Center?
În ultimii ani, piaþa localã de Data Center
a trecut prin schimbãri majore ºi, chiar
dacã unele planuri au fost sistate în urma
crizei economice, volumul investiþiilor a
fost destul de ridicat. Iniþial, facilitãþile de
tip Data Center au aparþinut marilor operatori din telecomunicaþii ºi erau dedicate
operaþiunilor de colocare, însã, pe mãsura
maturizãrii conceptelor ºi tehnologiilor ºi a
reducerii costurilor pentru comunicaþii, serviciile de tip Data Center s-au extins cãtre
întreaga piaþã. Astãzi, colocarea reprezintã
doar o micã parte din aceastã piaþã, iar
centrele de date neutre din punct de
vedere al comunicaþiilor devin tot mai
multe ºi mai importante.

I

nvestiþiile din ultimii ani depãºesc
valoarea de 50 milioane EUR, cele
mai costisitoare proiecte fiind cele
de la IBM, Omilogic ºi StarStorage,
fiecare depãºind 5-6 milioane EUR.

Tendinþe
Complementar, se observã o creºtere
la nivelul centrelor de date mici, cu
suprafeþe între 100 ºi 250 mp, cu o
rãspândire teritorialã mai extinsã, dar cu
un nivel de calitate a serviciilor foarte
ridicat. Tehnologiile de virtualizare ºi
automatizare permit ºi acestor centre de
date mici sã fie eficiente ºi sã poatã
acoperi cu precãdere cerinþele segmentului SMB. Totuºi, deºi piaþa creºte odatã
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cu cererea, local nu existã proiecte din
categoria high-density computing ºi nici
centre de date tip container, care oferã,
de asemenea, putere mare de calcul condensatã pe un spaþiu compact.
O altã tendinþã este dispariþia graniþelor naþionale ale acestei pieþe în raport direct cu democratizarea accesului
la comunicaþii de bandã largã ºi creºterea evidentã a serviciilor de tip cloud
computing. Dincolo de serviciile tradiþionale de hosting, destul de multe
companii locale apeleazã la servicii de
IaaS ºi PaaS de la jucãtori globali ca Microsoft ºi Amazon, servicii care sunt
livrate din centre de date gigant din SUA
ºi Europa de Vest. Aceastã deschidere
pune o presiune mai mare pe jucãtorii
locali, atât din punct de vedere al
tehnologiilor utilizate la construirea
centrelor de date ºi a standardelor respectate, cât ºi al condiþiilor contractuale
ºi SLA-ului oferite clienþilor.

Oferta localã
O cãutare cu Google pe site-urile .ro
dupã expresia „data center” întoarce
peste 550.000 de rezultate, ceea ce transformã sintetizarea unui astfel de subiect
într-o realã aventurã. MarketWatch a iniþiat o analizã a pieþei, identificând principalii jucãtori activi pe acest segment
ºi sumarizând elementele esenþiale ale
ofertei comerciale a acestora. În cadrul
analizei iniþiate de MarketWatch au fost
identificate 15 companii care opereazã
facilitãþi relevante de tip Data Center,
reuºind în final sã catalogãm 13 dintre
acestea. Trebuie precizat din start cã
analiza a avut în vedere existenþa unui
nivel de complexitate ºi respectarea unor
norme constructive în etichetarea ca
Data Center a unei facilitãþi: podea tehnicã, soluþii profesionale de alimentare ºi
rãcire, redundanþã, echipamente highend etc. Cele 13 centre de date intrate în

TOP 13 CENTRE DE DATE LOCALE,
ÎN FUNCÞIE DE SUPRAFAÞA DATA-ROOM:

• Omnilogic Data Center (ODC) - 1.320 mp
• IBM Managed Data Center - 1.060 mp
• Romtelecom CyberHost - 1.000 mp
• StarStorage - StarVault - 800 mp
• NX Data - 800 mp
• Hostway Data-Room - 500 mp
• iNES Data Center - 320 mp
• GTS Telecom - 288 mp
• Appnor MSP - 150mp
• Distinct Data Center - 130mp
• AdNet Data Center - 105 mp
• Data Center xServers - 110 mp
• ETA4U/ITPS - 85 mp
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analizã totalizeazã un spaþiu de 6.738 mp
de data-room, care este plasat într-un
procent de circa 95% în Bucureºti. De
fapt, singura companie care deþine facilitãþi de Data Center în douã localitãþi distincte este Romtelecom (Bucureºti
ºi Braºov), iar singurul plasat în afara
Bucureºtiului este cel operat de
ETA4U/ITPS din Timiºoara. GTS are o
facilitate în Oradea, însã nu este încã
amenajatã la nivelul de complexitate
necesar. Spaþiul general de 6738 mp este
foarte mic, dacã avem în vedere cã noul
centru de date al Amazon va avea în final
circa 10.800 mp. În top 3 se aflã Omnilogic (1320 mp), IBM (1060 mp) ºi Romtelecom (1000 mp), care împreunã
reprezintã peste 50% din suprafaþa de
data-room analizatã. 9 dintre cele 13
centre de date prezentate în catalog sunt
catalogate Tier 3 conform reglementãrilor ComTIA, ceea ce înseamnã o disponibilitate de 99,982% pe an. Toate cele
13 centre de date au personal tehnic ºi de
supraveghere disponibil în locaþie 24/7.
Din punct de vedere al securitãþii, 6 dintre cele 13 centre de date au instalate ºi
sisteme bazate pe mãsurãtori biometrice
(amprentã), în restul cazurilor accesul
fãcându-se pe bazã de cartele magnetice.

Facilitãþi ºi certificãri
Virtualizarea este un alt element
comun, cele mai rãspândite tehnologii
fiind VMware, XEN ºi Microsoft HyperV. Chiar dacã virtualizarea a devenit un
concept foarte rãspândit, cererea de
maºini fizice dedicate se pãstreazã destul
de ridicatã. Nu am putut estima un raport
maºini fizice versus maºini virtuale în
cadrul acestei analize.
Din punct de vedere al comunicaþiilor,
majoritatea celor 13 centre de date oferã
numeroase alternative clienþilor, având
conexiuni cu cei mai cunoscuþi operatori
locali. Data Center-ul IBM este neutru din
punct de vedere al comunicaþiilor, practic clienþii putând fi interconectaþi cu
orice furnizor.
Cele mai frecvente certificãri sunt ISO
9001 (calitate) ºi ISO 27001 (securitate),
prezente în circa 85% din cazuri. Cu unele

Catalogul MarketWatch DataCenter poate fi gãsit online, la adresa
www.marketwatch.ro/mw/file/Data_Center_2011.pdf
sau comanda la redactie@marketwatch.ro pentru versiunea tipãritã.
excepþii, infrastructura hardware (servere,
storage, netwoking) este eterogenã, echipamentele întâlnite fiind branduri precum: HP, IBM, Dell, EMC, Sun etc.
Un element de noutate îl reprezintã
platformele anti-seismice care protejeazã
echipamentele de accelerãrile laterale
bruºte. Conform datelor furnizate doar
centrele de date IBM (pe toate echipamentele, inclusiv cele de comunicaþii) ºi
Hostway au instalate asemenea platforme.

Concluzii
În concluzie, piaþa localã de profil
este foarte dinamicã, centrele de date
sunt foarte moderne, iar investiþiile care
se anunþã sunt consistente. Analiza Market Watch a arãtat cã:

• IBM Managed services este cel mai
modern de pe piaþa localã (propria uzinã
electricã, platforme antiseism, facilitãþi
de administrare etc.)
• Romtelecom Cyberhost este singurul care deþine facilitãþi în douã oraºe
diferite (Bucureºti ºi Braºov)
• Star Storage StarVault are cea mai
bogatã ofertã de servicii (de la IaaS pânã
la servicii de arhivare)
• Hostway deruleazã cel mai mare
proiect de extindere, ajungând la 500 mp
data-room pânã la finele anului
• Appnor Data Center este cea mai
nouã investiþie din aceastã categorie
• Omnilogic Data Center rãmâne cel
mai mare cu 1.320 mp în data-room
 GABRIEL VASILE
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DE UNDE PROVIN PROBLEMELE DE
SECURITATE ÎN VIRTUALIZARE?
În urmã cu câþiva ani, principala grijã a
companiilor atunci când se analiza oportunitatea unui proiect de virtualizare era:
„Câþi bani putem economisi cu o astfel de
tehnologie?“. Un punct de vedere just,
mai ales în contextul economic dificil
reprezentat de anii 2009-2010. În ultimul
timp însã, o altã îngrijorare începe sã
apese companiile care au demarat ºi dezvoltat procese de virtualizare: „Cât de sigurã este aceastã tehnologie pentru procesele de business pe care le desfãºor?“.
ngrijorarea vizavi de nivelul de securitate al proiectelor de virtualizare
survine mai târziu decât ar fi trebuit,
considerã specialiºtii. Dar este o întârziere oarecum justificatã, dacã
þinem cont cã principalele motive ale
startãrii proiectelor de virtualizare (ºi ale
extinderii ulterioare) sunt economiile ºi
rapiditatea în dezvoltarea ºi utilizarea de
noi maºini virtuale.
Motive care fac ca, anul viitor, numãrul maºinilor virtuale sã egaleze serverele
fizice (urmând ca în 2013 ºi 2014 decalajul
sã se mãreascã rapid – potrivit IDC). Dar,
proliferarea proiectelor de virtualizare, extinderea lor, creºterea nivelului de complexitate al acestora ºi migrarea a din ce în
ce mai multe aplicaþii critice în mediul virtual genereazã, inerent, o serie de riscuri
de securitate.
Adesea ignorate în goana dupã economii. Dupã cum argumenteazã analiºtii
Gartner, care susþin cã, în 2012, 60% din
serverele virtualizate vor fi mai slab securizate decât serverele fizice pe care le-au
înlocuit. Un procent îngijorãtor (care va
scãdea treptat pânã undeva în jur de 30%
la nivelul anului 2015) ºi care se datoreazã

Î
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faptului cã proiectele de virtualizare existente nu au luat în calcul, din start, problematica securitãþii. Iar dezvoltarea ulterioarã a arhitecturii virtuale a neglijat în
continuare acest aspect esenþial.
Ignorarea ºi neglijarea problematicii
securitãþii are numeroase cauze. Unul dintre cele mai frecvent întâlnite motive este
neînþelegerea corectã ºi realã a ceea ce
înseamnã securitatea în mediul virtual ºi a
cãilor prin care aceasta poate fi asiguratã.

Cine este de vinã?
Vendorii de soluþii ºi tehnologii de virtualizare au, în mare, dreptate: în majoritatea cazurilor un server virtual este mult
mai sigur decât echivalentul sãu fizic. Ce-i
drept, existã riscuri precum lansarea de atacuri la nivelul hipervizorului, preluarea
controlului unei maºini virtuale pentru a
ataca alte maºini, proliferarea de viruºi
BIOS etc. Teoretic sunt posibile, dar, practic, incidenþa unor astfel de evenimente în
mod real este extrem de redusã.
Se pare, deci, cã responsabilitatea aparþine, în marea majoritate a cazurilor, companiilor client. ªi, dacã e sã dãm crezare
verdictului specialiºtilor, departamentului
IT. Conform experþilor, principalul motiv
pentru care riscurile de securitate prolifereazã rezidã în faptul cã, în foarte multe
cazuri, managerii IT nu exercitã un control
exact ºi permanent asupra maºinilor virtuale. Iar lipsa acestui control îi împiedicã
sã evalueze ºi preîntâmpine eventualele
probleme care pot surveni în timp.
Prima problemã pe care o ridicã managementul unui mediu virtual este cea a
responsabilitãþii. Spre deosebire de mediul
fizic clasic dintr-un Data Center, în care
serverele sunt alocate strict pe manageri IT
ºi sunt monitorizate constant, în mediul
virtual lucrurile sunt, de obicei, mult mai
neclare. Atribuþiile de management al
maºinilor virtuale nu sunt foarte clar exercitate, din varii motive. Primul ºi cel mai

important dintre acestea provine din creºterea rapidã ºi adesea necontrolatã a numãrului de maºini virtuale. Fenomenul survine, cel mai frecvent, dupã încheierea (cu
succes) a etapei de testare pe un proiect-pilot ºi luarea deciziei extinderii proiectului
de virtualizare. Facilitatea ºi rapiditatea cu
care pot fi create noi maºini virtuale (în
unele cazuri chiar fãrã a mai apela la suportul departamentului IT, ci doar la aprobarea acestuia) poate complica serios lucrurile.
Se poate ajunge astfel la un numãr foarte mare de maºini virtuale despre care responsabilii IT nu au decât informaþii trunchiate – nu se cunoaºte exact câte maºini
virtuale existã cu adevãrat, unde sunt hostate, ce departament deservesc, la ce date
au acces, ce duratã de viaþã trebuie sã aibã
(în cazul departamentelor de dezvoltare)
etc. Proliferarea necontrolatã înseamnã, în
primul rând, irosirea de resurse, respectiv
cheltuieli nejustificate. Apoi, în cazul ivirii
unei probleme, dificultãþi în decelarea rapidã ºi corectã a sursei care a generat-o. Deci
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alte costuri care, însumate primelor, pot
afecta sensibil principalul argument al virtualizãrii: realizarea de economii.
Conform specialiºtilor, cea mai bunã
cale de a þine sub control creºterea numãrului de maºini virtuale este de a impune
obligativitatea ca lansarea fiecãrei noi maºini virtuale sã fie justificatã într-un document, în care sã se explice de ce este nevoie
de o nouã maºinã virtualã, pentru ce serveºte, pentru ce perioadã de timp, numãrul
estimativ de utilizatori, ce configuraþie se
doreºte, ce sisteme de operare se folosesc,
cui îi revine responsabilitatea operaþiunilor
de mentenanþã etc. Parcurgerea acestei
„etape birocratice“ riscã sã afecteze un alt
argument important al virtualizãrii, cel al
rapiditãþii în dezvoltarea ºi darea în folosinþã a unei noi maºini. Dar este necesarã
pentru a se putea þine o evidenþã strictã,

mãcar din punct de vedere al resurselor
alocate. (O serie de vendori au inclus în
soluþiile de virtualizare pe care le furnizeazã module de control dedicate, tocmai
pentru a soluþiona astfel de probleme.)
Necesitatea amintitã provine ºi din faptul cã numeroºi specialiºti recomandã ca,
pentru a se asigura un anumit nivel de siguranþã în exploatare, fiecare maºinã virtualã sã fie tratatã din punct de vedere al
securitãþii exact ca un server fizic. Respectiv sã beneficieze de soluþii antivirus, firewall, sisteme de scanare-monitorizare etc.
Ceea ce înseamnã costuri ºi efort care trebuie justificate clar.

Alte douã puncte sensibile
O altã problemã delicatã în cazul
managementului maºinilor virtuale este
cea legatã de mentenanþa acestora ºi, mai
ales, de operaþiunile de upgrade ºi patching. Este evident cã, în cazul unei proli-

ferãri necontrolate a maºinilor virtuale,
aceste operaþiuni devin extrem de dificil
de efectuat, dacã nu imposibil. Fapt care
justificã, o datã în plus, valabilitatea
„abordãrii birocratice“ sau investiþia întrun modul de control.
Însã nu doar de aici pot apãrea probleme! Foarte multe companii au politici
prin care pãstreazã imagini care sã le permitã restaurarea rapidã a maºinilor virtuale lansate, care sã le scuteascã de efortul laborios al configurãrii în coformitate
cu cerinþele de compatibilitate a aplicaþiilor, dar ºi cu cele de business, ale utilizatorilor, de complianþã etc. O mãsurã
foarte utilã, dar, în multe cazuri, atunci
când o astfel de imagine este restauratã
se uitã verificarea actualizãrilor ºi patchurilor de pe respectiva imagine. Ceea ce
înseamnã expunerea la un risc crescut de
securitate.
ªi în acest caz vendorii de soluþii de
virtualizare au instrumente care monitorizeazã bibliotecile de imagini create ºi
automatizeazã procesul de patching al
acestora (care se realizeazã periodic,
dupã un anumit algoritm). Sunt instrumente care, deºi reprezintã un cost suplimentar, se pot dovedi foarte utile în
cazul în care vorbim de biblioteci cu mii
de imagini.
Un alt punct nevralgic cu care se confruntã departamentul IT în managementul unei infrastructuri virtuale este cel
legat de complianþã. Iar aici problema
alocãrii responsabilitãþii pe parcul de
maºini virtuale se complicã ºi mai mult
pentru cã, fãrã instrumente adecvate, un
manager IT nu poate ºti ºi controla cu exactitate modul în care maºinile virtuale
comunicã între ele. De aceea, specialiºtii
recomandã dotarea maºinilor virtuale cu
firewall-uri dedicate ºi cu instrumente
de monitorizare, care sã permitã controlul pachetelor de date care sunt partajate în infrastructura virtualã.
Din pãcate, nu foarte multe companii adoptã, din start, aceste mãsuri. Fapt
care justificã previziunile pesimiste ale
celor de la Gartner. Dar, dupã cum se
poate vedea, printr-un efort direcþionat
inteligent, situaþia se poate remedia.
 RADU GHIÞULESCU
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Beneficii, oportunitãþi ºi demonstraþii,
cuvintele cheie la

Provision Security Days 2011

Printre puþinele companii locale care îºi
permit luxul organizãrii unui eveniment cu
clienþii ºi partenerii, Provision a cooptat la
Tulcea peste 200 de specialiºti în „information security”, care, timp de 3 zile, au
dezbãtut provocãrile curente ale domeniului ºi tendinþele pieþei.
juns la a cincea ediþie, Provision Security Days 2011
devine un eveniment matur
unde se prezintã cele mai noi
tehnologii din domeniul securitãþii ºi, mai nou, se deruleazã sesiuni
demonstative într-un mediu de lucru
real. Dincolo de subiectele tradiþionale:
securitate, criptare, anti-phishing, au
fost abordate subiecte noi, precum virtualizarea, cloud computing, Infrastructurã ca Serviciu (IaaS), atât în urma impunerii acestor tehnologii pe piaþa localã, cât ºi a deschiderii a noii linii de
business în cadrul companiei Provision.

A

Sesiunile demonstrative,
principala atracþie
Totuºi, principala noutate în cadrul
evenimentului a reprezentat-o existenþa
sesiunilor demonstrative, care au generat
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un interes peste aºteptãri. Participarea la
sesiunile demo s-a realizat cu înscrieri
prealabile, pe de o parte pentru a se filtra
participanþii pe baza unui interes real, iar
pe de alta pentru cã laboratorul demo
avea un numãr limitat de locuri. „În paralel cu prezentãrile generale, am organizat
o serie de sesiuni demonstrative susþinute
de specialiºti din cadrul Provision sau din
partea partenerilor pe care îi reprezentãm în România. Sesiunile au avut un
numãr limitat de participãri ºi s-au
adresat persoanelor cu aptitudini tehnice
ridicate. Temele au fost structurate pe
vendori ºi tehnologii ºi nu pe verticale
deoarece audienþa este destul de eterogenã. Media de participare a depãºit 20 de
persoane pe sesiune, deºi aºteptãrile noastre erau undeva pe la 16. Prin urmare,
anul viitor vom avea cu siguranþã mai
multe astfel de sesiuni”, ne-a declarat
Andreea Hârza, Unit Manager Provision.
Sesiunile demo s-au focalizat pe:
• Identity awareness ºi Application
Control în CheckPoint R 75.10
• Managementul conturilor privilegiate cu Cyber-Ark Software
• Cum sã construieºti un Application
Delivery Network cu unelte de la
F5 Networks
• Monitorizarea ºi accelerarea performanþei aplicaþiilor cu Riverbad
Cascade ºi Steelhead

• Scenarii

de criptare server-endpoint sau criptare ºi control echipamente mobile cu soluþii McAfee.
„Am participat la o sesiune demo
structuratã pe douã pãrþi, una introductivã ºi una practicã. Am participat la sesiunea gestiunea parolelor pentru conturile privilegiate ºi mi s-a pãrut un
subiect foarte util, deoarece persoanele
care prin natura activitãþii au drepturi de
acces la informaþii critice au nevoie de
un sistem un sistem securizat de pãstrare
ºi gestiune a parolelor, inclusiv prin utilizarea unor mijloace biometrice. Conformitatea cu standardul ISO 27001 impune ºi gestiunea atentã a conturilor
privilegiate”, afirmã Florin Abeaboeru,
reprezentant GDF Suez.

Technology Center
Aceastã sesiune demo este doar un
preambul al noului Technology Center
pe care Provision îl va inaugura la Bucureºti. Centrul, unic în industria localã
de securitate, va avea 600 mp ºi va permite testarea ºi evaluarea directã de cãtre
clienþi a tuturor tehnologiilor distribuite
de Provision. Partenerii vor putea aduce
în cadrul centrului clienþii finali pentru
testarea produselor într-un mediu real de
lucru. „Prin acest centru, continuãm seria
inovaþiilor pe care le-am adus tradiþional

EVENIMENT

în piaþa localã de securitate ºi prin care ne
sprijinim clienþii ºi partenerii pentru a
creºte eficienþa utilizãrii soluþiilor de securitate ºi a generãrii unor noi oportunitãþi de afaceri. Închidem astfel un ciclu,
care începe cu site-ul ca un prim pas de
informare ºi la care adãugãm elemente de
consultanþã, project management etc.,
scopul final fiind ca utilizatorii sã obþinã
maxim de la produsele achiziþionate ºi sã
dezvoltãm o relaþie pe termen lung”,
afirmã Alexandru Andriescu, Preºedinte
Provision IT Group.

soluþii ºi de bunã calitate pe care sã le distribuim. Avem deja o relaþie de afaceri cu
Provision pentru anumite produse, iar
prezentãrile interesante pe care le-am audiat în aceste zile îmi dau de înþeles cã
vom putea extinde acest portofoliu”, ne-a
declarat Cristian Apa, reprezentant SolvIT
Networks.
În cadrul evenimentului au susþinut
prezentãri ºi au avut standuri mai multe
companii internaþionale printre care: ArcSight, Check Point, Cyber-Ark Software,

F5 Technology, McAfee, Qualys, Thales,
Websense, Zscaler, Falconstor, RSA-EMC,
SafeNet, VmWare ºi Imperva. Prezentãrile
au fost axate pe elemente pragmatice, precum optimizarea proceselor, creºterea eficienþei ºi reducerea costurilor. Alãturi de
diseminarea informaþiilor tehnice ºi identificarea unor oportunitãþi de afaceri,
evenimentul a fost ºi un bun prilej de networking între participanþi, arãtând cã voia
bunã nu dãuneazã securitãþii.
 GABRIEL VASILE

Oportunitãþi de afaceri
Alãturi de clienþi interesaþi de identificarea unor soluþii la probleme reale, Provision Security Days a adus la dezbateri ºi
parteneri ai Provision interesaþi de extinderea relaþiilor de afaceri ºi exploatarea
unor noi oportunitãþi. „Participarea la
acest eveniment este importantã pentru
firma pe care o reprezint, deoarece avem
un focus major pe securitate ºi cãutãm noi

 CANON LEGRIA HF R206, DOTAREA OPTIMÃ PENTRU VACANÞA DE VARÃ
Canon Legria HF R206 este prima camerã video pe care am avut
ocazia sã o testez, pânã acum tatonând zona de filmare doar pe
camerele foto digitale. Prin urmare, dat fiind statutul de novice
în acest domeniu, consider cã modelul HF R206 poate fi
alegerea optimã pentru amatorul care vrea sã treacã de la stadiul filmuleþelor fãcute cu aparatul foto la nivelul superior al
filmãrii HD. Motivele, foarte pe scurt, ar fi: preþul relativ acceptabil (raportat la produsele similare existente pe piaþa localã),
dotarea OK, interfaþa prietenoasã ºi calitatea „produsului finit“,
cu mult peste ce am reuºit sã scot din aparatele foto testate
pânã acum. (Cu o singurã excepþie notabilã – Canon 60D, dar
aici este vorba de o altã clasã, cea a
DSLR-urilor semipro.)

Prin urmare, din perspectiva, asumatã, de începãtor m-am bucurat
din plin de modul Inteligent Auto, care m-a scutit la început de efortul de a „colinda“ prin meniuri (care, diferã, totuºi, sensibil de cele
ale camerelor foto testate pânã acum), fãcând selecþia automatã
din cele 38 de moduri predefinite. Al doilea plus, pe care l-aº nominaliza este stabilizatorul de imagine dinamic, care m-a ajutat semnificativ în lipsa mea de experienþã într-ale filmãrii, reuºind sã dea
un aspect decent primelor scene trase din mers. Este adevãrat
însã cã, la zoom maxim stabilizatorul nu mai poate salva prea
multe. La capitolul dotãri hard, pe primul loc în lista nominalizãrilor
pe plus în ierarhia mea este display-ul tactil (înaltã rezoluþie, 7,5
cm), care, chiar dacã nu se miºcã ca un iPhone, simplificã semnificativ selectarea setãrilor. Pe locul doi, aº numi, la egalitate de
puncte, zoom-ul 28x ºi cele douã sloturi de carduri de imagini
(SDXC), care te fac sã uiþi, un timp, de limitãrile spaþiului de
stocare. Pãcat ca autonomia acumulatorului (undeva puþin peste o orã, 75
de minute) nu te lasã sã umpli cardurile. În concluzie, îmi menþin „verdictul“ – Canon Legria HF R206
este o alegere corectã pentru un
amator, care vrea sã se doteze cu
o camerã video pentru vancanþa
asta (dimensiunile reduse ºi design-ul compact meritã ºi ele
menþionate la capitolul avantaje).
 RADU GHIÞULESCU
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ECOSISTEME DE PARTENERIAT

ORACLE
REALIZEAZÃ PESTE 90% DIN BUSINESS
PRIN PARTENERI
Peste 90% din business-ul Oracle România este indirect. Cifra se situeazã ºi peste
procentele de business indirect Oracle pentru pieþele din jurul nostru. Aceasta este
valoarea adusã companiei de cãtre ecosistemul de parteneriat pe care l-a creat în
România, de aici ºi atenþia deosebitã pe
care o acordã Oracle România dezvoltãrii
continue a acestui ecosistem.
cum un an ºi jumãtate, compania a luat decizia de a relansa programul de parteneriat, trecând la un nou model
de nivele de parteneriat: Diamond, Platinum, Gold ºi Silver. Noul
program se numeºte Oracle Partner
Network Specialised (OPNS).
Un mare diferenþiator faþã de
vechiul program este conceptul de specializare (marcat prin S-ul din abrevierea de mai sus), pentru cã pune
foarte mult accent pe partea de creºtere
a competenþelor partenerilor Oracle pe
diverse zone.
În ultimii ani, Oracle a achiziþionat
de pe piaþa globalã cele mai bune companii de niºã, cu care corporaþia era, de
fapt, în competiþie pe diverse zone ºi
le-a integrat în propriul portofoliu. Este
vorba atât de companii din zona de
tehnologie, cât ºi de companii din zona
de aplicaþii, culminând cu achiziþia
Sun, care a completat portofoliul Oracle. Noul program de parteneriat vine
sã rãspundã strategiei globale a Oracle.

A
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În România, sunt peste 170 de
parteneri Oracle, care activeazã în piaþã
ca Integratori de sisteme, ISVs (Independent Software Vendor) – care au
propriile soluþii dezvoltate peste
tehnologia Oracle –, parteneri de Aplicaþii Oracle, Resell-eri, Value Added
Distributor.
31 sunt parteneri care s-au specializat pe diverse zone de la lansarea programului, totalizând un numãr de 125
de specializãri obþinute pânã în prezent
(este vorba de partenerii de tip Gold ºi
Platinum). Programul de parteneriat al
Oracle are disponibile peste 70 de specializãri, sub umbrela a cinci mari categorii: Baza de date ºi Opþiuni, Fusion
Middleware, Aplicaþii, Servere & Storage, Industrii.
Marea majoritate dintre partenerii
specializaþi din România nu au specializãri doar pe o singurã zonã, ci pe mai
multe zone. Existã parteneri Oracle
care au între 5 ºi 10 specializãri. Unul
dintre partenerii Oracle deþine în
prezent un numãr de 10 specializãri, iar
încã doi parteneri au peste 7 specializãri.
În ceea ce priveºte numãrul de specialiºti certificaþi Oracle în România,
acesta depãºeºte ordinul sutelor, fiind
important de menþionat cã aproximativ
35% sunt femei.

Criterii de specializare ºi resurse
Evident, ca în orice sistem de parteneriat, existã niºte criterii pentru ca un
partener sã devinã specializat pe o anumitã zonã din portofoliul de soluþii ºi pro-

duse Oracle. În primul rând, interacþiunea
partenerilor cu Oracle se face prin intermediul unui portal de parteneri, unde
sunt definite zone de interes numite
Knowledge Zone, la care partenerul aderã
în momentul în care îºi reînnoieºte contractul de parteneriat sau când se înscrie
în parteneriatul cu Oracle. Ca un partener
sã devinã specializat pe o anumitã zonã
trebuie sã îndeplineascã criterii de business ºi de competenþã. Criteriile de business sunt legate de tranzacþii ºi de referinþe pe zona aleasã. Criteriile de competenþã sunt legate de oamenii care au trecut
examenele de sales, presales, suport ºi implementare pe zona respectivã. Criteriile
de business iau în calcul tranzacþiile pe ultimele 12 luni ºi referinþele pentru ultimele 18 luni.
Oracle România pune la dispoziþia
partenerilor cursuri online, organizeazã
traininguri ºi workshop-uri tehnice, pentru a-i ajuta pe parteneri sã se pregãteascã
pentru examenele de certificare. Partner
Academy, divizia din cadrul Oracle dedicatã instruirii partenerilor, oferã cursuri ºi
instruire specificã pentru aceºtia. Oracle
University este divizia de instruire a Oracle, care organizeazã cursuri atât pentru
clienþi, cât ºi pentru parteneri.

 TAXE ANUALE
Nivel Diamond: 9.995 USD
Nivel Platinum: 9.995 USD
Nivel Gold: 2.995 USD
(de la 1 iunie 2011)
Nivel Silver: 500 USD

Sursa: www.oracle.com
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Partenerii – una din cheile
business-ului Oracle în România
 SDC
Software Development & Consulting (SDC) este partenerul Oracle cu
cele mai multe specializãri realizate pe
parcursul anului fiscal 2011 ºi a obþinut
recent certificarea „Oracle Exadata
Specialisation” ºi statutul de Oracle
Platinum Partner.
„Parteneriatul de nivel Platinum
implicã o serie de avantaje competitive
de care SDC beneficiazã: servicii de suport, livrate printr-un canal dedicat,
promovare ºi acþiuni de marketing comune, reduceri de preþuri ºi alte servicii oferite prin reþeaua de parteneri.
Început în 2006, parteneriatul dintre
Oracle ºi SDC s-a consolidat într-un
timp rapid, prin proiecte complexe
dezvoltate ºi finalizate cu succes”, declarã Mihai Popescu, director general
Software Development & Consulting.
SDC deþine în acest moment specializãri ºi certificãri pentru urmãtoarele tehnologii ºi aplicaþii Oracle:
Oracle Database, RAC (Real Application Clusters), DW (Data Warehouse),
Performance Tuning, Linux, Exadata,
SOA (Service-Oriented Architecture),
BI Tech, eBusiness Suite, Enterprise
Content Management ºi Siebel CRM.
„Pentru specializarea Exadata au
trebuit obþinute peste 30 de certificãri
profesionale în domenii extrem de
variate. Avem un buget anual pentru
certificãri internaþionale, care este
construit în funcþie de obiectivele de
business ale SDC”, adaugã Mihai
Popescu.
Specialiºtii din echipele SDC au în
prezent peste 130 de certificãri profesionale obþinute. Aproximativ 45% din
angajaþii SDC sunt certificaþi Oracle,
pe diverse tehnologii ºi aplicaþii.
„Statutul foarte înalt de partener
Oracle a reprezentat mai degrabã o

Mihai Popescu

confirmare a competenþelor ºi obiectivelor noastre de business, decât un
deziderat în sine. Bineînþeles o recunoaºtere de acest gen, din partea
unuia dintre liderii mondiali în IT,
aduce pe lângã beneficiile specifice
parteneriatului ºi un plus de imagine
companiei, sporind încrederea pe care
clienþii o au în calitatea serviciilor
noastre. Astãzi, când liniile strategice
de dezvoltare ale SDC sunt regionalizarea, oferirea de soluþii în regim
SaaS ºi creºterea eficienþei, parteneriatele cu marii producãtori de software
reprezintã unul din elementele cheie
pentru dezvoltarea pe piaþa româneascã ºi cea externã”, menþioneazã
Mihai Popescu.
Strategia SDC de dezvoltare a propriilor competenþe ºi politica de
resurse umane din ultimii ani a dus la
creºterea cifrei de afaceri 10 ori în 5
ani, iar a personalului angajat cu
aproape 60% faþã de 2006.

tions Grid. De asemenea, compania
se aflã într-un stadiu avansat în ceea
ce priveºte specializarea pe Oracle
E-Business Suite (Financials, Supply
Chain Management ºi Human Capital
Management) ºi în diverse stadii pentru alte specializãri.
Pentru RomSoft, parteneriatul cu
Oracle ºi certificãrile aferente au contribuit la consolidarea poziþiei de integrator de soluþii de business, având un
portofoliu de peste 100 de clienþi din
diverse domenii de activitate: producþie, energie, utilitãþi, instituþii publice, servicii, distribuþie.
RomSoft investeºte anual resurse
importante (pânã la 5% din cifra de
afaceri) în instruirea ºi certificarea angajaþilor pe diverse domenii de expertizã ºi în acþiuni de marketing.
„Compania RomSoft ºi-a început
activitatea acum zece ani ca partener
exclusiv Oracle. Parteneriatul ne-a ajutat, în primul rând, sã promovãm produsele acestui incontestabil lider în
domeniul aplicaþiilor pentru afaceri ºi
tehnologiei la nivel mondial ºi sã
livrãm proiecte importante pentru
clienþi din diverse domenii de activitate. Reprezentanþa Oracle România
are o implicare foarte puternicã în dezvoltarea ºi susþinerea partenerilor atât
în procesul de promovare, marketing,
vânzãri, cât ºi prin implicarea ºi

 ROM SOFT
RomSoft a devenit partener Oracle
în anul 2001 ºi deþine în prezent statutul de Oracle Platinum Partner. Compania este specializatã pe: Oracle Database, Oracle Database Performance
Tuning, Oracle Business Intelligence
Foundation, Oracle Business Intelligence Applications ºi Oracle Applica-

Claudia Ursãþeanu
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susþinerea în relaþia directã cu clienþii”,
spune Claudia Ursãþeanu, director ge neral RomSoft.
Toþi consultanþii RomSoft deþin
certificãri Oracle pe domeniul pe care
aceºtia îºi desfãºoarã activitatea. Conform Claudiei Ursãþeanu, principalii
diferenþiatori ai RomSoft faþã de companiile concurente, parteneri Oracle
sunt: atitudinea faþã de clienþi, volumul
de afaceri, numãrul mare de consultanþi certificaþi pe diverse produse software Oracle.
„RomSoft este o companie independentã, care a reuºit sã se dezvolte prin
eforturi proprii, în contextul unei concurenþe puternice. Având în vedere
planul privind dezvoltarea companiei
RomSoft pe termen lung ne dorim ca
în viitor sã aderãm la nivelul de
parteneriat Diamond. Sunt criterii
foarte complexe (printre care cele mai
importante: 20 de specializãri, vânzãri
în cel puþin 3 regiuni). O parte dintre
criteriile pentru acest nivel le îndeplinim deja, urmând sã avem un parcurs echilibrat în aceastã direcþie”,
menþioneazã directorul general al
RomSoft.

 T O T A L S OFT
TotalSoft este partener Oracle din
1998, iar în luna iunie a acestui an a
devenit Oracle Platinum Partner, cu
competenþe de sales, pre-sales, implementare ºi suport tehnic pentru: Oracle Database, Oracle BI, Oracle Golden
Gate, Oracle Enterprise Manager, Oracle Primavera (specializare pentru care
compania este unicã în Romania la
acest nivel de parteneriat). Pentru
obþinerea acestui statut, un numãr de
26 de specialiºti TotalSoft au fost ºcolarizaþi ºi au susþinut examene de certificare a competenþelor.
Una dintre principalele provocãri
cu care s-a confruntat compania pe
parcursul derulãrii procesului de certi46
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midabil, mai ales cã expertiza noastrã
se bazeazã pe aproape 17 ani de
reprezentanþã Primavera în România ºi
o cotã de piaþã de 90% în rândul companiilor care folosesc un software de
project management”, subliniazã
reprezentantul TotalSoft.
 TREND IMPORT -E XPORT

Bogdãnel Budeanu

ficare a fost coordonarea agendelor oamenilor de sales, pre-sales, implementare ºi suport tehnic, pentru ca
aceºtia sã fie disponibili pentru
susþinerea examenelor de certificare.
Bogdãnel Budeanu, director Divizia
Primavera TotalSoft , spune cã, per
total, costurile pentru aderarea la acest
program nu sunt importante.
„Oracle Platinum Partner este un
nivel de parteneriat considerat al elitelor.
Avem o relaþie foarte bunã ºi apropiatã
atât cu Oracle România, cât ºi cu Oracle
PGBU (Primavera Global Business Unit)
ºi am beneficiat de sprijinul lor de câte
ori am avut nevoie de recomandãri pentru accesarea unor conturi foarte mari.
Pentru noi, acest parteneriat este clar un
avantaj, pe care îl vom folosi ºi în afara
specializãrii Primavera”, menþioneazã
Bogdãnel Budeanu.
Compania nu ia în calcul accesarea
nivelului de parteneriat Diamond pentru urmãtorii ani, preferând sã îºi concentreze forþele pe exploatarea avantajelor actuale.
Proiectul Hidroelectrica este cel
mai recent proiect în care a fost implicatã compania, unde au fost vândute
cele mai multe produse Oracle, inclusiv Primavera.
„Suntem singurul partener Oracle
Platinum din România care are specializarea Primavera. Este un atu for-

Pentru Trend Import-Export,
parteneriatul cu Oracle a însemnat, în
primul rând, vizibilitate pe plan
naþional ºi internaþional. Compania
este Oracle Platinum Partner ºi deþine
urmãtoarele specializãri: Data Warehousing, Oracle Database, Oracle Database Performance Tuning, Oracle
Database Security Options, Oracle
Exadata, Oracle Linux, Oracle Real
Application Clusters, iar altele sunt în
curs de finalizare. În prezent, echipa
este formatã din 12 specialiºti certificaþi în soluþiile Oracle.
„Statutul de partener Oracle exclusiv nu te ajutã în obþinerea proiectelor,
însã implicarea Oracle alãturi de specialiºtii noºtri ajutã în derularea con-

Andreea Sãpunaru

tractelor pentru a obþine satisfacþie
maximã din partea clienþilor. Lãsând la
o parte micile probleme tehnice întâmpinate de-a lungul procesului de
certificare, cea mai mare provocare a
fost reprezentatã de dezvoltarea laboratorului pentru teste, în care
specialiºtii noºtri pot sã exerseze
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diferite scenarii reale, astfel încât
clienþii noºtri sã beneficieze de un personal foarte bine pregãtit. Principalul
diferenþiator, pe lângã specializãrile
Oracle dobândite, unele fiind unice în
regiune, este reprezentat de echipa de
specialiºti ce posedã un know-how
dobândit prin ani de experienþã în
piaþa de IT româneascã. Investiþia totalã nu poate fi cuantificatã, deoarece
presupune timp ºi cunoºtinþe, însã
partea financiarã ajunge la 30-40.000
de euro pe an. Avantajul implementãrii
unor astfel de sisteme de parteneriat
este imens, pentru cã în acest mod se
asigurã acces la ultimele tehnologii, dar
mai ales se asigurã transferul de knowhow pe care o companie multinaþionalã precum Oracle îl deþine”, spune
Andreea Sãpunaru, Business Develop ment Manager Trend Import-Export.
Cel mai recent proiect în care a fost
implicatã compania ºi unde s-au implementat soluþii Oracle a fost Banca
Transilvania, ce a ales Oracle FLEXCUBE Universal Banking pentru sistemul sãu de core-banking.

 CRI S O F T
Acum 17 ani, CRIsoft a început
dezvoltarea de sisteme bazate pe Oracle Server, devenind din anul 1995
partener Oracle în cadrul Business
Alliance Programme. Din 2010,
CRIsoft este Oracle Gold Partner, beneficiind ºi de un acord „Full Use Distribution Agreement (FUDA)”, prin care
oferã utilizatorilor finali drepturi
depline asupra licenþelor Oracle.
„CRIsoft este o companie micã, dinamicã, cu capital românesc, care se
diferenþiazã de companiile concurente,
la rândul lor partenere Oracle, prin
experienþa înglobatã în modelele
din CROS (CRIsoft Organization
ServerTM), împreunã cu tehnologia
software ºi metodologia de implementare ºi care asigurã o eficienþã

maximã cost-performanþã prin îmbinarea unei soluþii la cheie cu flexibilitatea
unei soluþii dezvoltate în interior sau
100% la cerere. În general, statutul de
partener Oracle oferã diferenþiere ºi
avantaj competitiv pe piaþã. Specializarea dobânditã prin aceastã formã

Christian Gavrilã

de parteneriat ne-a garantat dezvoltarea competenþelor, rezultate pozitive ºi succes. În prezent, compania
noastrã a devenit un dezvoltator care
utilizeazã cele mai mari baze de date
implementate cu succes ºi care suportã
un numãr foarte mare de utilizatori. În
viitorul apropiat vom reînnoi parteneriatul existent cu Oracle, întrucât
aceastã formã de Gold Partner oferã
beneficii atât nouã, cât ºi clienþilor
noºtri”, spune Christian Gavrilã, direc tor general, CRIsoft.
21% din angajaþii companiei deþin
certificãri Oracle, sunt absolvenþi ai
cursului „Oracle Database 10g: Program with PL/SQL” ºi sunt recunoscuþi
ca „Oracle PL/SQL Developer Certified
Associate”, „Oracle Forms Cerified
Professional”, „Oracle 9i Database Administrator Certified Professional”.

Rolul ecosistemelor de parteneriat
pentru piaþa localã IT&C
Aceste sisteme de parteneriat asigurã
competenþa localã pentru cele mai noi
tehnologii disponibile la nivel global.
„Fãrã specialiºti la nivel local, im-

plementãrile ar necesita un timp de
execuþie îndelungat, iar succesul obþinut ºi beneficiile ar fi astfel diminuate. Înþelegerea specificului local este
un aspect esenþial pentru orice jucãtor
de pe aceastã piaþã, fie cã este unul
autohton sau o multinaþionalã. Fãrã
companii locale puternice, piaþa româneascã ar fi dominatã de jucãtori externi ºi una dintre ºansele majore de
afirmare a României pe piaþa internaþionalã ar fi pierdutã. Cum în România etapa în care eram extrem de atractivi datoritã costurilor foarte mici a
trecut sau este foarte aproape de sfârºit,
ºansa noastrã este sã oferim un raport
calitate/costuri cât mai bun cu putinþã,
iar acest concept de specializare pe diverse tehnologii nu poate decât sã
creascã nivelul de competenþã ºi calitate”, afirmã Mihai Popescu.
Prin know-how-ul pe care îl aduc,
sistemele de parteneriat contribuie la
ridicarea standardelor de calitate privind
pregãtirea angajaþilor partenerilor, în
conformitate cu niºte practici bine puse
la punct la nivelul corporaþiilor.
„Companiile care intrã în acest
program de parteneriat îºi dezvoltã
competenþele privind prestarea serviciilor, odatã cu soluþia pe care o implementeazã clienþilor (instalare, implementare, suport, mentenanþã). Se
creeazã astfel un dublu efect: pe de o
parte dezvoltarea sectorului de servicii
în þara noastrã ºi pe de altã parte accesul la un nivel de informatizare superior pentru companiile din România”,
concluzioneazã Claudia Ursãþeanu.
Ceea ce este important de menþionat
este cã gradul de maturizare al pieþei locale pare sã se apropie din ce în ce mai
mult de pieþele din Vest ºi clienþii sã
înþeleagã ºi sã recunoascã importanþa
partenerilor care sunt specializaþi. De
asemenea, clienþii încep sã aibã tot mai
multã încredere în a lucra mai degrabã
cu un astfel de partener, decât cu unul
care nu are competenþe dovedite.
 LUIZA SANDU
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AdNet Telecom recomandã
cele mai bune practici pentru eficientizarea
centrelor de date enterprise
• Reducere de costuri ºi responsabilitate socialã
În industria centrelor de date, cu aplicabilitate
însã ºi la nivel enterprise, existã o emulaþie
a inovaþiilor tehnologice de eficientizare, fiind
unul dintre cazurile fericite când interesele de
afaceri coincid cu responsabilitatea socialã,
respectiv micºorarea amprentei de carbon impact mai mic asupra mediului.
AdNet Telecom opereazã un Data Center
propriu în Bucureºti, oferind cele mai bune
condiþii de colocare atât clienþilor wholesale, cât ºi retail. O confirmare a calitaþii
condiþiilor de colocare a venit ºi prin decizia celor mai mari content provideri globali
de a coloca serverele lor în Data Centerul
AdNet, printre care amintim ºi Akamai.
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asista cu siguranþã la o schimbare a proporþiilor. Costurile cu energia vor deveni predominante, motiv pentru care,
în standardele actuale de eficienþã, un
rol important îl are eficienþa energeticã,
PUE – Power Usage Effectiveness,
Green Grid. PUE se defineºte ca raport
între puterea care intrã în facilitate ºi
puterea utilizatã propriu-zis de echipamentele IT.

entru majoritatea companiilor, operarea centrului de
date reprezintã doar un
centru de cost ºi nu cel mai
important”, precizeazã Flavius Porumb, Chief Technology Officer
Adnet Telecom. „Prin urmare, inovaþiile nu au pornit de aici, ci de la marii
furnizori de servicii web – Google, Amazon, Microsoft, Yahoo, Facebook etc.
Externalizarea serviciilor, mutarea infrastructurii într-un centru de date
extern rãmân o soluþie viabilã.
Din diverse considerente, unele
companii sunt nevoite sã opereze propriul centru de date.
Companiile au, deci, doar douã
variante pentru a-ºi eficientiza
operaþiunile IT – mutarea în
Cloud sau adoptarea bunelor
practici dezvoltate de aceºti mari
furnizori. Cea de a doua soluþie
a început sã fie adoptatã de tot
mai multe companii.”
Ponderea costurilor de servere rãmâne cea mai importantã
în totalul costurilor, dar, pe mãsurã ce costurile hardware continuã sã scadã, cele de energie
cresc. În urmãtorii ani vom

P

„

PUE
3,0
2,5
2,0
1,5
1,2

Nivel Eficienþã
Total Ineficient
Ineficient
Mediu
Eficient
Foarte Eficient

Pentru o abordare holisticã a eficienþei unui Data Center enterprise este
nevoie sã amintim cel puþin câteva
puncte importante, unele optimizãri
posibile nefiind aplicabile unui centru
de date de dimensiuni mici/medii, de
nivel enterprise.
Optimizarea rãcirii este un punct important, deoarece rãcirea este responsabilã cu o treime din consumul total de
energie. Dintre optimizãri amintim:
• folosirea unui sistem Hot Air Container (HACS),
• free cooling (economii de 30-50%),
• creºterea temperaturii conform
standardelor ASHRAE (pânã la
27OC)
Optimizarea serverelor este, de
asemenea, importantã – fiind cel mai
important cost, adresarea corectã a acestei optimizãri poate aduce cele mai importante reduceri de costuri.
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• Virtualizare
• Servere eficiente energetic – cereþi
vendorilor de echipamente servere
eficiente (ex. Energy Star).

TOP 5 MOTIVE
PENTRU VIRTUALIZARE
1. Consolidare - conform Gartner.
rata medie de utilizare a serverelor
enterprise este mai micã de 15%.
Costuri mai mici HW/SW/
mentenanþã.
2. Scalabilitate - îmbunãtãþire
time-to-market. Ex. faceþi uºor
faþã vârfurilor de trafic.
3. Disponibilitate - serverele devin
obiecte software, facil de mutat
în cazul apariþiei unei defecþiuni
4. Agilitate - provizionare rapidã
ºi automatizatã
5. Responsabilitate faþã de mediu consum mai mic de energie

Bune Practici în eficientizarea
centrelor de date
1. Începeþi sã mãsuraþi PUE
2. Îmbunãtãþiþi circulaþia aerului
3. Instalaþi un sistem de free cooling
4. Ridicaþi temperatura din Data
Center, conform standardelor
ASHRAE
5. Optimizaþi distribuþia de putere

Acþionaþi!
1. Un prim pas poate fi realizarea
unui audit al situaþiei actuale (mãsurare
regulatã PUE, inventar al echipamentelor ºi consumurilor – servere,
storage, rãcire, UPS, iluminat etc.).
2. Cãutaþi permanent configuraþii
eficiente, începeþi sã lucraþi la o hartã a
consumurilor ºi pierderilor de energie,
identificaþi posibile modificãri ale configuraþiei de consum a centrului de date
3. Eficientizarea energeticã nu este

doar în sarcina directorului IT sau a directorului administrativ, este nevoie de
setarea unor indicatori de performanþã
transdepartamentali pentru eficientizare, cu schimbãri incrementale, pentru
a muta focusul pe eficienþa energeticã.
Exemple: KPI IT Manager – îmbunãtãþire PUE cu 0.3 în urmãtoarele 6 luni,
KPI Programator: cod optimizat, cu cât
mai puþine accesãri ale hard-disk-ului.
4. Identificaþi posibilele puncte de
blocaj: schimbãri tehnologice rapide,
curba de învãþare a noilor tehnologii,
CAPEX etc.
5. Setaþi un plan de acþiune în scris.
O singurã recomandare, evitaþi perfecþiunea, cãutaþi “mai bine”-le cu paºi
mãrunþi.
Etapele subliniate mai sus pot fi,
evident, pornite în paralel.
E timpul sã acþionaþi!
P ENTRU

DETALII SUPLIMENTARE :

dcops@adnettelecom.ro

T EL : +4 021 527 37 73

 NETBOOK-UL POªETÃ DE SEARÃ
Încã de la introducerea pe piaþã a primului Eee PC, ASUS a urmãrit
sã apropie cât mai mult tehnologia avansatã de zona fashion.
Noua colecþie Eee PC Seashell Karim Rashid (1008P) este rezultatul conlucrãrii Asus cu unul dintre cei mai importanþi designeri
internaþionali. Suita Eee PC Seashell Karim Rashid reprezintã
materializarea viziunii lui Karim despre un computer.
Noile netbook-uri sunt cu mult mai îndrãzneþe, având
numeroase linii se intersecteazã pe suprafaþa
carcasei. Sunt disponibile douã teme cromatice:
Hot Pink – roz aprins, lucios ºi
reliefat ºi Coffee Brown – o temã clasicã,
matã, în maro cafeniu.
Netbook-ul este foarte uºor, iar ceea
ce îl deosebeºte de restul netbook-urilor de pe piaþã este
atenþia la detalii. Majoritatea porturilor sunt
acoperite ºi dacã n-aº
fi ºtiut cã e un netbook, l-aº fi confundat uºor cu o poºetã
elegantã de searã.
Un alt element distinctiv pentru
netbook-urile Asus este grija faþã
de mediul înconjurãtor.
Modelele integreazã noul procesor Intel Atom
N450, care în tandem cu tehnologia de manage-

ment a consumului de energie Super Hybrid Engine de la ASUS le
vor permite utilizatorilor sã lucreze pe baterie pânã la 6 ore cu o
singurã reîncãrcare (autonomia în operare depinde de model, de
condiþiile de lucru ºi de configuraþie). Autonomia bateriei pentru
modelul pe care l-am testat eu este de aproximativ trei ore ºi jumãtate. Ecranul este de 10,1 inci, cu iluminare de tip LED ºi tastaturã ergonomicã de tip „chiclet”. Fiecare notebook
din colecþia Eee PC Seashell Karim Rashid
poate accesa resursele Internet
aproape instantaneu, prin
sistemul Express Gate,
disponibil în doar câteva secunde de la apãsarea butonului.
Prin Express Gate se pot derula
apeluri Skype, se poate naviga pe web,
se pot vizualiza fotografii etc.
Preþul micuþului EeePC 1008P design Karim
Rashid variazã între 1.450-1.600 lei. Netbook-ul
vine ºi cu o husã dintr-un material cauciucat de
aceeaºi culoare, însã elegantã ºi cu aceleaºi linii intersectate unduite ca
pe carcasa netbook-ului.
Garanþia netbookului este de 2
ani, iar a acumulatorului de 1 an.
 LUIZA SANDU
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MAI ESTE LOC PENTRU OPERATORI MOBILI VIRTUALI?
Conform celui de-al 15-lea Raport al Comisiei
Europene, dintre þãrile membre ale Uniunii
Europene în numai douã state (România ºi
Republica Cehã) nu sunt prezenþi operatori
de reþele mobile virtuale (MVNO) pe piaþa
naþionalã de comunicaþii mobile. Astfel cã, la
începutul lunii iunie, Autoritatea Naþionalã
pentru Administrare ºi Reglementare în Comunicaþii (ANCOM) a lansat o consultare
publicã privind posibilitatea introducerii operatorilor mobili virtuali pe piaþa din România.
n termeni generali, un operator
mobil virtual (MVNO) poate fi
definit ca persoana care nu dispune
de licenþã de utilizare a frecvenþelor
radio, dar care furnizeazã servicii de
comunicaþii electronice, sub propria
marcã comercialã, prin utilizarea reþelei
unui operator de reþea mobilã.
Pentru a identifica impactul pe care
l-ar putea avea operatorii mobili virtuali
asupra competiþiei, ANCOM a elaborat un
chestionar, care se adreseazã tuturor persoanelor interesate. Rãspunsurile primite
la acest chestionar vor contribui la clarificarea rolului operatorilor mobili virtuali ºi
la identificarea implicaþiilor prezenþei
acestui tip de furnizor pe piaþa comunicaþiilor mobile, una dintre componentele
urmãrite de autoritatea de reglementare
fiind evoluþia concurenþialã a întregului
segment de comunicaþii mobile.
De-a lungul timpului, au existat furnizori de servicii de comunicaþii electronice
care au ridicat problema accesului la reþelele mobile în rãspunsurile la chestionarele ANCOM, în întâlniri, precum ºi prin
diferite cereri ºi petiþii adresate ANCOM.

Î

Peste 400 de operatori mobili
virtuali la nivel mondial
Modelul operatorilor mobili virtuali a
câºtigat popularitate în decursul ultimilor
cinci ani. În lume sunt, la ora actualã, peste
400 de operatori mobili virtuali planificaþi
sau operaþionali. Printre þãrile cu cei mai
50

MARKET WATCH | 15 IUNIE - 15 IULIE 2011

mulþi operatori mobili virtuali operaþionali
se numãrã Olanda (85), Franþa (38), Danemarca (15), Germania (71), Marea Britanie
(41), Finlanda (10), Norvegia (15), Polonia
(10), Letonia (4), Hong Kong, Australia ºi
SUA.
Site-ul http://www.mobileisgood.com/
mvno.php publicã o listã cu peste 300 de
operatori mobili virtuali ºi reþelele pe care
aceºtia le utilizeazã în diferite þãri în care
îºi desfãºoarã activitatea (informaþiile
prezentate sunt la nivelul anului 2006).
În ciuda noilor reglementãri ºi directive
la nivel european, nu toate þãrile membre
UE ºi-au transpus directivele în legislaþia
naþionalã. O problemã cu care se confruntã
cei mai mulþi dintre regulatori se referã la
numãrul de amendamente care trebuie
luate în considerare în ceea ce priveºte relaþia dintre operatorii mobili virtuali ºi operatorii mobili tradiþionali. Mai precis, regulatorii din multe þãri europene ºi-au pus
problema dacã operatorii mobili tradiþionali
ar trebui sau nu obligaþi sã rezerve o anumitã capacitate de bandã pentru a fi utilizatã de operatorii mobili virtuali. O astfel
de decizie a fost luatã în Hong Kong, unde
regulatorul a obligat operatorii de reþele 3G
sã rezerve 30-50% din capacitatea reþelelor
pentru operatorii mobili virtuali.
Operatorii mobili virtuali au atins cote
de piaþã de peste 20% pe pieþele din Marea
Britanie ºi Belgia. Acest model de business
s-a extins rapid ºi în Spania, Italia, Portugalia ºi, mai nou, Turcia. Spania este una
dintre þãrile care a cunoscut o dezvoltare
explozivã a acestui model de business ºi, dacã în primul trimestru din 2007 nu exista
nici un operator virtual mobil, dupã
un an ºi jumãtate activau
deja în
piaþã

peste 30 de jucãtori. America Latinã a
adoptat ºi ea acest model în Chile, unde autoritatea de reglementare „a pus la bãtaie”
aproximativ 15 licenþe pentru operatorii
mobili virtuali.
Un exemplu de operator mobil virtual
este compania Virgin Mobile. Virgin Mobile este un furnizor de servicii de telefonie
mobilã care desfãºoarã operaþiuni pe pieþele din Franþa, Africa de Sud, Marea Britanie, Australia, Canada ºi SUA. Compania a
fost primul operator mobil virtual, lansându-se pe piaþa din Marea Britanie în 1999.
În Marea Britanie, Virgin Mobile utilizeazã
reþeaua T-Mobile, în SUA pe cea a Sprint,
în Canada pe cea a Bell Mobility, în Franþa
reþeaua Orange, iar în Australia reþeaua
Optus. Aceste reþele utilizeazã diferite tehnologii – GSM în Marea Britanie, Franþa
ºi Australia ºi CDMA în SUA ºi Canada.
ªi România are un astfel de exemplu,
chiar dacã nu este vorba de un operator
mobil virtual în adevãratul înþeles al cuvântului. Compania româneascã RCS&
RDS a lansat servicii de telefonie mobilã în
Spania ºi Italia fãrã a-ºi construi propria
reþea de comunicaþii.
Indiferent care vor fi rãspunsurile pe
care le va primi ANCOM în urma consultãrii, acest model de business a demonstrat pânã în prezent cã piaþa de telefonie
mobilã, deºi saturatã în unele þãri, permite
încã noi competitori puternici.
 LUIZA SANDU
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Încotro merg telecentrele ANCOM?
Lansate cu mare entuziasm acum câþiva
ani, telecentrele nu mai reprezintã pentru
autoritãþi, în anul de graþie 2011, o soluþie
eficientã pentru a se continua investiþia în
ele. În urma licitaþiilor organizate de Autoritatea Naþionalã pentru Administrare ºi
Reglementare în Comunicaþii (ANCOM), în
perioada 2004-2008 au fost instalate
625 de telecentre.
nstalarea de telecentre în cadrul
programului de implementare a
Serviciului Universal a fost consideratã, la momentul respectiv, ca
fiind soluþia cea mai eficientã pentru a conecta la reþeaua publicã de telefonie oamenii din comunitãþi izolate din
mediul rural, asigurându-le accesul la servicii de telefonie ºi internet. Telecentrele
asigurau pentru comunitatea localã întreaga gamã de servicii oferite în mod
normal prin intermediul reþelelor publice
de telefonie, la un punct fix, la un anumit
nivel de calitate ºi la tarife accesibile.
În august 2004, Autoritatea a efectuat un studiu la nivel naþional prin care
a identificat la nivel naþional localitãþile
care fie nu beneficiau de servicii de telefonie, fie aveau o ratã de penetrare insuficientã pentru satisfacerea necesitãþilor
rezonabile ale utilizatorilor finali.
ANCOM ºi-a stabilit obiectivul de a
instala peste 600 de telecentre în aceste
localitãþi pânã în 2008, obiectiv ce a fost
depãºit odatã cu lansarea ultimei licitaþii (în decembrie 2007). Licitaþiile au
fost organizate doar în acele localitãþi
în care autoritãþile locale ºi-au manifestat interesul ºi au sprijinit inþiativa
prin asigurarea, printre altele, a unui
spaþiu pentru instalare ºi a personalului
necesar pentru operarea telecentrului.

I

„Pentru cã piaþa de telefonie
cunoaºte o dezvoltare continuã, apar
noi operatori, iar cei existenþi îºi dezvoltã reþelele, Autoritatea a desfãºurat,
în luna martie 2007, o serie de acþiuni
de verificare în mediul rural pentru a
reevalua eligibilitatea localitãþilor introduse pe lista întocmitã în anul 2004.
Mai mult, în luna august 2007 a fost fãcutã o centralizare a gradului de
acoperire teritorialã cu reþele ºi servicii
de comunicaþii electronice, la nivel
naþional. Atunci când, în urma verificãrilor, au fost descoperite alte localitãþi eligibile, acestea au fost luate în
considerare pentru urmãtoarele licitaþii. De asemenea, dacã în unele localitãþi considerate iniþial ca fiind eligibile, reþelele de comunicaþii electronice
s-au dezvoltat suficient pentru a
acoperi nevoile de comunicaþii ale comunitãþii, Autoritatea nu le-a mai inclus în programul naþional de instalare
a telecentrelor. În urma modificãrii
cadrului european de reglementare,
ANCOM nu mai poate compensa costul
net determinat de instalarea telecentrelor. Totuºi, dacã existã cerere la nivel
local, persoanele interesate pot, în continuare, instala telecentre pe baze comerciale (fãrã intervenþia ANCOM)”, a
declarat Cãtãlin Marinescu, preºedinte
ANCOM.
Suma totalã compensatã de Autoritate pentru înfiinþarea celor 625 de
telecentre a fost de 25.181.272,58 de lei.
În medie, costul total compensat al
echipamentelor instalate ºi al menþinerii în funcþiune timp de trei ani a
unui telecentru a fost de 40.290 lei.
Costul instalãrii legãturilor de acces
pentru fiecare localitate diferã în
funcþie de tehnologia utilizatã ºi de distanþa faþã de cel mai apropiat punct al
reþelei furnizorului desemnat.
Furnizorii desemnaþi în urma licitaþiilor au avut obligaþia de a asigura cel

Cãtãlin Marinescu,
preºedinte ANCOM

puþin douã linii de acces la reþeaua publicã de telefonie, cu posibilitatea de suplimentare a acestora cu cel puþin 3
linii, care sã permitã utilizatorilor finali:
- sã poatã iniþia ºi primi apeluri telefonice locale, naþionale ºi internaþionale,
- comunicaþii prin fax,
- comunicaþii de date la o ratã de
transfer de minim 33 kbps pe linie.
Telecentrele au în dotare cel puþin
urmãtoarele echipamente:
- 2 calculatoare care sã permitã accesul la Internet;
- un aparat fax;
- 2 terminale telefonice.
„Dupã expirarea perioadei de desemnare ca furnizori de serviciu universal, continuarea contractelor de
funcþionare a telecentrelor a rãmas la
latitudinea primãriilor ºi a furnizorilor
de comunicaþii electronice respectivi,
având la bazã principii comerciale. Din
informaþiile pe care le deþinem în
prezent, o parte din telecentre ºi-au
continuat activitatea ºi dupã expirarea
acelui termen”, a mai spus Cãtãlin
Marinescu.
În numãrul viitor al revistei vom
reveni cu informaþii detaliate despre
telecentrele rãmase funcþionale ºi serviciile pe care le oferã acestea în zonele
rurale din România.
 LUIZA SANDU
15 IUNIE - 15 IULIE 2011 | MARKET WATCH

51

41% DIN CETÃÞENII UE UTILIZEAZÃ
SERVICII DE E-GUVERNARE
Deºi dezvoltarea internetului a redus considerabil formalitãþile birocratice, nu toate
serviciile publice au valorificat posibilitãþile
oferite de acesta. La nivel european, dar
ºi în România, se alcãtuiesc planuri de acþiune privind e-guvernarea pentru a creºte
numãrul operaþiunilor administrative care
pot fi efectuate online. Comisia Europeanã
vrea ca, pânã în 2015, 50% din cetãþeni
ºi 80% din întreprinderile din UE sã utilizeze serviciile publice bazate pe internet.
misiune destul de greu de îndeplinit din partea unei þãri ca
România, care a reuºit abia în
acest an sã lanseze Ghiseul.ro,
serviciul online prin care se
pot plãti în prezent taxe ºi impozite prin
card bancar, la nivel naþional. De fapt, la
nivel naþional, înseamnã deocamdatã
doar cinci primãrii care s-au înrolat în
sistem: Tîrgu Mureº, sectorul 2 ºi sectorul 6 din Bucureºti, Zalãu ºi Piteºti.
Din 30 martie 2011 pânã în prezent s-au
efectuat peste 1.000 de plãþi prin
Ghiseul.ro.

O

Imposibilitatea administraþiei publice centrale din România de a coordona coerent ºi eficient un program
naþional de informatizare a administraþiilor publice din România, în peste
10 ani de existenþã a unui minister dedicat, nu a oprit lucrurile la nivel local.
Cu paºi mãrunþi, din fonduri proprii sau
de la Uniunea Europeanã, administraþiile publice locale au implementat diverse soluþii informatice pentru a îmbunãtãþi calitatea vieþii cetãþenilor.
Pe primul loc în topul celor mai
cerute servicii electronice de cãtre
cetãþeni se aflã plata taxelor ºi impozitelor online, prin card bancar. Din
acest punct de vedere, progresele care
s-au realizat la nivelul administraþiilor
locale este remarcabil.
În prezent, 25 de primãrii au implementat plata online prin card a taxelor
ºi impozitelor, de 2,5 ori mai multe faþã
de anul trecut. În primele patru luni
din 2011, tranzacþiile online pentru
plata taxelor ºi impozitelor au reprezentat 16% din totalul tranzacþiilor.
Plata cu cardul prin internet este foarte
utilã ºi pentru cetãþenii care locuiesc în
afara oraºului de reºedinþã, pentru cã nu
mai trebuie sã se deplaseze pentru a plãti
taxele datorate la bugetul local. Cetaþenii
din Arad, Baia Mare, Bistriþa, Bucureºti

(sectoarele 2, 4 ºi 6), Buzãu, Carei, Câmpia
Turzii, Cluj-Napoca, Constanþa, Dej, Drobeta Turnu-Severin, Lugoj, Oradea,
Piteºti, Pucioasa, Râºnov, Sighetul Marmaþiei, Slobozia, Sovata, Târgu Jiu, TârguMureº, Timiºoara ºi Tulcea îºi pot achita
taxele ºi impozitele locale, de acasã, din
faþa calculatorului, cu orice card.

Servicii online diverse
pentru cetãþeni

• Instituþia Prefectului – Judeþul Mu-

•

•

reº a demarat un proiect prin care
vor fi oferite servicii electronice interactive pentru primãriile din
mediul rural, populaþie ºi instituþiile
deconcentrate. Vor fi astfel furnizate
ºapte servicii electronice noi: emitere
autorizaþii de colectare a deºeurilor,
înregistrãri petiþii, raportãri ale instituþiilor deconcentrate, dezbaterile
din Colegiul Prefectural, programare
în audienþã, depunere acte pentru legalitate ºi forum. De implementarea
acestui proiect vor beneficia cele 91
de primãrii ale comunelor din judeþ,
36 de servicii deconcentrate din judeþ
ºi Consiliul Judeþean Mureº, precum
ºi alþi utilizatori de internet, cum ar fi
populaþia sau mediul de afaceri.
Locuitorii din comuna vrânceanã
Fitioneºti pot depune online reclamaþii sau sesizãri referitoare la administraþia localã dupã implementarea proiectului „Servicii publice de
calitate în comuna Fitioneºti”.
Persoanele care nu se pot deplasa la
sediul Instituþiei Prefectului Bistriþa-Nãsãud pentru a intra în audienþã
vor avea posibilitatea sã facã acest
lucru online, printr-un sistem de
videoconferinþe ce va fi implementat în baza unui proiect cu finanþare
europeanã, anunþã www.administratie.ro. Primãriile vor trebui sã se
doteze cu camere web, pentru a
putea oferi aceastã facilitate cetãþenilor care nu dispun de mijloace de
a deplasa pânã la sediul prefecturii
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•

•

din municipiul Bistriþa. Mai mult,
prin acest proiect se vor putea face
plãþi online ale unor taxe, se vor
putea depune petiþii sau descãrca
documente necesare, se vor elibera
avize online ºi se vor putea face programãri la serviciile de eliberare
a paºapoartelor ºi a permiselor
auto. De asemenea, cetãþenii vor
avea la dispoziþie servicii de evidenþiere a traseului unui document,
de notificare prin email, de platã
electronicã pentru apostilã ºi taxa
plãcuþelor de înmatriculare.
Cetãþenii municipiului Alba Iulia
beneficiazã de un acces facil la informaþii de interes personal sau general ºi pot urmãri online traseul
documentelor depuse, de la certificate de urbanism, la autorizaþii ºi
avize, prin implementarea de cãtre
primãrie a unui proiect în valoare
totalã de peste 2,3 milioane de lei.
Primãria din Alba Iulia se numãrã
printre puþinele din þarã care pune
la dispoziþia locuitorilor un portal ce
funcþioneazã ca punct unic de acces,
prin intermediul cãruia cetãþenii pot
vedea la orice orã care este situaþia
taxelor ºi impozitelor, stadiul unor
cereri adresate instituþiei, evidenþa
bunurilor deþinute ºi pot plãti prin
internet, utilizând carduri bancare,
chirii, redevenþe, concesiuni,
amenzi sau alte taxe.
Încã din primele trei zile ale anului
2011, peste 250 de cupluri orãdene
ºi-au stabilit locul, data, ziua ºi ora în
care urmeazã sã spunã „Da” în faþa
ofiþerului de stare civilã, folosind
aplicaþia informaticã pentru programarea cãsãtoriilor, de pe site-ul
Primãriei Oradea. Starea Civilã a implementat, la începutul anului 2010,
un sistem alternativ, securizat, de
programare a cãsãtoriilor ºi prin internet. Astfel, la finalul anului 2010,
s-a constatat cã, din totalul programãrilor de cãsãtorii, 22% s-au realizat on-line, direct de acasã, iar
78% au fost programate prin
prezenþa celor interesaþi la ghiºeu. Succesul utilizãrii acestei apli-

caþii a determinat ºi alte primãrii din
þarã sã implementeze aplicaþii
asemãnãtoare, cum ar fi Primãria din
Cluj-Napoca. Serviciul Public Comunitar Local de Evidenþã a Persoanelor Oradea oferã ºi posibilitatea
programãrii online a prezentãrii la
ghiºeu în vederea depunerii actelor
pentru obþinerea cãrþii de identitate.

Performanþa UE
privind e-Guvernarea
Comisia Europeanã a publicat de
curând o tabelã de marcaj care indicã
nivelul performanþei UE ºi a statelor
membre în ceea ce priveºte realizarea
obiectivelor convenite ale Agendei Digitale pentru Europa, dupã primul an de
la lansarea acesteia. Conform rezultatelor publicate, 41% din cetãþeni utilizeazã serviciile de e-guvernare, iar
jumãtate dintre aceºtia au transmis formulare completate online.
Conform celui de-al nouãlea Raport
de analizã comparativã privind e-Guvernarea, publicat anul acesta, tot mai
mulþi cetãþeni din Uniunea Europeanã
au acum acces la servicii publice online.
La nivel european, disponibilitatea online a unei game de 20 de servicii publice de bazã, precum înmatricularea unei
maºini, declaraþii fiscale sau înregistrarea unei noi firme, a atins 82% în
2010, în creºtere pronunþatã faþã de
2009, când nivelul era de 69%. Statele cu
cele mai bune performanþe sunt Austria,
Irlanda, Italia, Malta, Portugalia ºi Sue-

dia, serviciile de bazã fiind aici în întregime disponibile online. Raportul mai
aratã cã serviciile adresate companiilor
sunt într-un stadiu mai avansat decât
cele adresate cetãþenilor.
Pentru prima oarã, raportul analizeazã ºi dimensiunea regionalã ºi localã
a serviciilor publice online ºi subliniazã
o serie de diferenþe substanþiale între
þãri. În ceea ce priveºte serviciile oferite
în principal la nivel local, municipalitãþile mici oferã de douã ori mai puþine
servicii publice online decât municipalitãþile mari. De exemplu, dacã site-urile
internet ale unor municipalitãþi sau
oraºe mici oferã informaþii privind procedura de solicitare a unei copii a certificatului de naºtere, site-urile internet
ale oraºelor mari oferã inclusiv posibilitatea descãrcãrii formularelor necesare.
Explicaþia ar putea fi cã administraþiile
locale ºi cetãþenii din oraºele mai mici
preferã contactele directe sau alte
metode mai tradiþionale sau cã administraþiile mici dispun de mijloace reduse
(strategie, finanþare, competenþe), care
nu le permit sã ofere servicii online.
Þãrile membre vor colabora cu
Comisia pentru a dezvolta servicii de
e-guvernare funcþionale pe tot teritoriul
UE. Împreunã, vor încerca, în special, sã
elimine unul dintre obstacolele aflate în
calea competitivitãþii europene, ºi
anume dificultãþile adiþionale cu care se
confruntã cetãþenii ºi întreprinderile
care locuiesc sau îºi desfãºoarã activitatea în afara þãrii de origine.
 LUIZA SANDU
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Program-pepinierã
pentru descoperirea viitorilor
manageri din mediul rural
Institutul Naþional pentru Întreprinderi Mici ºi
Mijlocii (INIMM) continuã seria programelor
de pregãtire pentru formarea unei noi generaþii de antereprenori. Pe 10 iunie, INIMM a
lansat proiectul POSDRU „Pachet complex de
stagii de pregãtire pentru studenþii de la facultãþile cu profil agronomic pentru a deveni
manageri performanþi în mediul rural european”, al cãrui manager este doamna Ana
Maria Onu. Partenerul principal este Facultatea de Îmbunãtãþiri Funciare ºi Ingineria
Mediului din cadrul Universitãþii de ªtiinþe
Agronomice ºi Medicina Veterinarã. Prin
vocea decanului facultãþii, prof. univ. dr. Sorin
Cîmpeanu, am aflat de ce acest program este
unul fertil pentru creºterea unei noi clase de
întreprinzãtori în mediul rural.
Cât de important este acest proiect
pentru dezvoltarea mediului rural?
În facultatea noastrã existã patru direcþii de dezvoltare, strâns legate de conceptul de dezvoltare ruralã: partea de îmbunãtãþiri funciare, de cadastru, de ingineria ºi protecþia mediului ºi cea de
inginerie economicã. În fiecare dintre
aceste direcþii, într-o mãsurã mai micã sau
mai mare, existã necesitatea ºi, acum,
graþie acestui proiect, oportunitatea dezvoltãrii unor iniþiative, a unor activitãþi în
domeniul antreprenorial.
În toate aceste domenii activeazã oameni care trebuie sã fie bine pregãtiþi nu
numai teoretic. Existenþa acestui proiect
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ºi simplul fapt ca 500 dintre studenþii noºtri vor lua contact cu mediul economicosocial, prin asigurarea de stagii de practicã
în judeþul Giurgiu, va ajuta la identificarea
tinerilor care au abilitãþi antreprenoriale,
dar va susþine ºi procesul de reorganizare
ºi restructurare a sectorului de îmbunãtãþiri funciare. România, a ºaptea þarã a UE
ca mãrime, are nevoie de o inventariere
exactã a amenajãrilor de îmbunãtãþiri funciare (lucrãri de irigaþii, desecare, drenaj,
combatere a eroziunii solului, stabilizare a
versanþilor, apãrare împotriva inundaþiilor etc.), iar toate aceste operaþiuni necesitã pe lângã cunoºtinþe tehnice ºi abilitãþi
antreprenoriale.

Practica are o relevanþã fundamentalã pentru obþinerea performanþei în
orice sector de activitate, reuºind sã
apropie studenþii de tainele profesiei
pe care o vor practica ºi ajutându-i
sã-ºi descopere principalele înclinaþii. Ce alte valenþe mai adaugã
acest program?
Sigur cã în facultate avem stagii de
practicã, care nu sunt uºor de organizat:
partenerii din mediul privat nu sunt întotdeauna dispuºi sã-i primeascã, iar consumul resurselor financiare (cazare,
transport, masã, pregãtire etc.) este ridicat, practica nefiind o activitate ieftinã.
Proiectul vine în întâmpinarea acestor
constrângeri, reuºind sã susþinã ambele
componente. Pe de altã parte, în ideea în
care acest proiect va fi un succes, aºa cum
ne dorim, ne simþim obligaþi dupã finalizare sã identificãm resursele financiare
necesare pentru continuarea lui, în folosul
tuturor beneficiarilor. Existã trei categorii
de actori implicaþi în acest proiect: studenþii care se formeazã, furnizorul de edu-

Prof. univ. dr. Sorin Cîmpeanu

caþie - universitatea - ºi agenþii economici,
în speþã întreprinderile mici ºi mijlocii. În
momentul în care toate pãrþile vor aprecia
pozitiv deruralea proiectului, sunt sigur cã
se va întãri legãtura dintre universitate,
sectorul privat ºi piaþa forþei de muncã.
Lãrgind planul, dacã IMM-urile vor fi
mulþumite de calitatea resursei umane formate în universitãþi, vor avea interesul sã
sprijine universitãþile ºi astfel de programe
care duc spre formarea de resurse umane
înalt calificate.

În ce mãsurã acest proiect poate
fi comparat cu un „sistem integrat
de avertizare timpurie, monitorizare
ºi analizã a riscului de secetã
pentru România” (titlul ultimei
dumneavoastrã lucrãri de cercetare)
la nivelul resurselor umane?
Putem vorbi de un risc de „secetã” în
România la nivelul resurselor umane bine
pregãtite. Mutatis mutandi, tema mea de
cercetare se pliazã, poate avea conexiuni ºi
cu acest proiect. Mai precis, acest program
poate avea componentã de prognozã ºi
avertizare timpurie a „secetei” de resurse
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Proiect cofinanþat din Fondul Social European
Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeºte în oameni!

„P r o g r a m c o mp l e x d e s t a g i u d e p r e g ã t i r e p r a c t i c ã p e n t r u s t u d e n þ i i d e l a fa c u l t ã þ i c u p r o fi l
a g r o n o mi c p e n t r u a d e v e n i ma n a g e r i p e r fo r ma n þ i î n me d i u l r u r a l e u r o p e a n “
POSDRU / 90/2.1/S/61636
VALOARE ELIGIBILÃ:
2.069.143,47 lei, din care AMPOSDRU acordã o finanþare
nerambursabilã de 2.027.760,61 lei
OBIECTIV GENERAL:
Dezvoltarea competenþelor în managementul rural ale viitorilor
absolvenþi ai facultãþilor de profil agronomic ºi stimularea implicãrii
lor pe piaþa forþei de muncã prin deschiderea propriilor afaceri.
OBIECTIVE SPECIFICE:
· Creºterea abilitãþii studenþilor de a-ºi allege ºi adapta parcursul
în carierã la propriile capacitãþi ºi nevoi prin participarea la sesiuni de consiliere vocaþionalã ºi orientare pentru performanþã;
respectiv la sesiuni de consiliere antreprenorialã.
· Formarea aptitudinilor manageriale specifice mediului rural ºi
sprijinirea tinerilor în dezvoltarea propriei afaceri.
COORDONATOR:
Institutul Naþional pentru Întreprinderi Mici ºi Mijlocii.
PARTENERI:
· Universitatea de ªtiinþe Agronomice ºi Medicinã Veterinarã
Bucureºti, Facultatea de Îmbunãtãþiri Funciare ºi Ingineria Mediului
· Asociaþia “Patronatul Judeþean al Întreprinderilor Mici ºi Mijlocii”
Giurgiu
· Patronatul Tinerilor Întreprinzãtori din România
· SC NATURA SRL Biertan, judeþul Sibiu
· Fundaþia “ Profesor Constantin Popovici” Bucureºti

umane din mediul rural corect adaptate la
perspectivele ºi necesitãþile economice. În
acest sens, pentru a ajusta programa universitarã în scopul unei mai bune inserþii
a absolvenþilor pe piaþa forþei de muncã,
ne gândim sã introducem în facultate ºi
un curs dedicat pregãtirii în antreprenoriat. La un moment dat, am fost managerul unei întreprinderi multinaþionale
din domenul echipamentelor de irigaþii
ºi am constatat cã formarea oferitã de facultatea noastrã studenþilor poate corespunde într-o mãsurã mai ridicatã cerinþelor angajatorilor. Încercãm sã reducem
acest hiatus prin acest proiect ºi
printr-un viitor curs de pregãtire în
antreprenoriat.

Sintetizând, care sunt principalele
beneficii aduse de proiect facultãþii?

GRUP ÞINTÃ:
· 500 de studenþi ai facultãþilor cu profil agronomic din Bucureºti
ºi Sibiu
BENEFICII PENTRU STUDENÞI:
· Clarificarea obiectivelor de carierã
· Creºterea ºanselor de angajare
· Asigurarea unui caºtig financiar
· Obþinerea unui atu în faþa competitorilor.
EFECTE PE TERMEN LUNG:
· Revigorarea satului românesc prin stabilirea tinerilor în mediul
rural ºi întinerirea populaþiei de la sate
· Revigorarea agriculturii româneºti prin crearea de noi afaceri în
mediul rural
· Reducerea ºomajului din mediul urban prin migrarea tinerilor spre
mediul rural
· Creºterea gradului de ocupare din mediul rural
· Reducerea numãrului de persoane care trãiesc din agricultura
de subzistenþã
· Atragerea de finanþãri nerambursabile pentru mediul rural din
România
Mai multe informaþii pe: www.propraq.ro
Conþinutul acestui material nu reprezintã în mod obligatoriu poziþia oficialã
a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Principalul beneficiu se referã la
pregãtirea practicã a studenþilor noºtri,
care le va mãri ºansele de angajare. În
momentul în care facultatea va avea o
ratã de absorbþie mai mare pe piaþa
muncii, instituþia noastrã de învãþãmânt
superior va deveni mai cãutatã ºi mai
bine apreciatã, ceea ce ne va permite sã
ne dezvoltãm activitatea într-o concordanþã mai bunã cu obiectivele pe care le
urmãrim. În al doilea rând, deloc de
neglijat, se consolideazã parteneriatul
dintre mediul universitar ºi mediul economic. În plus, pe linia de educaþie nonformalã, profesorii vor avea acces la
noþiuni de antreprenoriat, de dezvoltare
a unei afaceri, vor fi mult mai bine
conectaþi la ceea ce se întâmplã în afara
catedrei, la cum se clãdeºte un business
în economia realã.

Vã invit sã oferiþi trei argumente
pentru care studenþii nu ar trebui sã
rateze participarea la acest proiect...
Pentru a-ºi mãri ºansele de angajare,
pentru a-ºi descoperi calitãþi de antreprenori ºi a-ºi creºte abilitatea de a-ºi
dezvolta singuri o afacere, pentru a lua
contact cu lumea realã - un astfel de
proiect apropiind partea de formare universitare de formarea concretã, pe piaþa
muncii.
Proiectul lansat astãzi se înscrie pe
linia eforturilor pe care Facultatea de
Îmbunãtãþiri Funciare ºi Ingineria Mediului le face în direcþia micºorãrii distanþei dintre universitate ºi mediul economic, pentru a le oferi absolvenþilor
noºtri o ºansã în plus pe piaþa muncii.
 ALEXANDRU BATALI
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RFID,
Dupã decenii de aºteptare, dezvoltãrile
tehnologiei RFID în zona de retail ºi distribuþie încep sã se materializeze, permiþând obþinerea de beneficii concrete.
Provocãrile nu lipsesc, evident, însã câºtigurile care se pot realiza prin utilizarea
„etichetelor inteligente“ nu mai pot fi
ignorate de jucãtorii care încearcã sã se
menþinã pe creºtere.
ezvoltatã în urmã cu câteva
decenii, tehnologia RFID (Radio Frequency Identification –
identificarea prin radiofrecvenþã) a început sã devinã
din ce în ce mai popularã în ultimii ani, aria sa de aplicabilitate extinzându-se
rapid. La momentul actual,
„etichetele
inteligente“ RFID
sunt utilizate în varii
domenii, de la medicinã ºi
biblioteci, pânã la industria
transporturilor ºi aplicaþii de securitate.
Dintre aceste domenii, sectorul de
retail ºi distribuþie reprezintã unul dintre cele mai importante motoare de creºtere ale pieþei RFID. Astfel, conform
unui studiu global realizat de ABI Research, dezvoltarea sistemelor de identificare prin radiofrecvenþã în zona de
retail va genera anul acesta o creºtere cu
16% a pieþei RFID. Piaþã care va atinge,
la sfârºitul lui 2011, o valoare totalã de
aproximativ 5,5 miliarde de dolari (faþã
de 4,6 miliarde de dolari în 2010). Evaluarea ABI Research este confirmatã ºi
de studiul IDTechEx („RFID Forecasts,
Players, Opportunities 2011-2021“), care
prognozeazã pentru anul în curs atingerea unei valori globale de 5,63 mi-
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TEHNOLOGIA CARE VA
REVOLUÞIONA RETAIL-UL

liarde de dolari. ªi care prevede cã, în
urmãtorii ani, piaþa va creºte de patru ori
ca valoare.

Un experiment practic
Interesul în creºtere manifestat de
sectorul de retail ºi distribuþie vizavi de
„etichetele inteligente“ nu este unul nou.
Sistemele RFID implementate deja în
marile magazine ºi în depozite aduc beneficii concrete, care pot fi cuantificate
rapid financiar. Iar dovezile încep sã se
adune ºi sã convingã din ce
în ce mai mulþi actori
din
aceastã
zonã.

Iatã
un exemplu
concret: în 2009,
douã
magazine
Bloomingdale, cu un
volum similar de produse
ºi sortimente, au participat la
un studiu comparat. Unul dintre magazine utiliza un sistem RFID, în timp ce al
doilea folosea clasicul sistem de coduri
de bare. Dupã 13 sãptãmâni, concluziile
experimentului au demonstrat cã magazinul care utiliza sistemul RFID a reuºit

sã obþinã o îmbunãtãþire a acurateþii inventarului general cu 27%. ªi o creºtere
a vitezei cu care putea controla stocurile
cu 96% - folosirea tehnologiei RFID a
permis inventarierea a 4.767 de produse
pe orã, în timp ce utilizând codurile de
bare s-au putut contoriza doar 209 de
produse pe orã. Unul dintre principalele
beneficii obþinute în urma acestor
câºtiguri de eficienþã a fost cã magazinul
care folosise „etichetele inteligente“ a
reuºit sã reducã cu 21% riscul rupturilor
de stoc.
Cât de important este acest beneficiu? Foarte, dacã þinem cont de faptul cã,
anual, sectorul de retail pierde
circa 433,4 miliarde de
dolari, la nivel global,
din cauza rupturilor

de
stoc,
conform
unui studiu
dat publicitãþii
în iunie a.c. de
IHL Group. Potrivit
aceleiaºi surse, numai
retail-ul vestimentar din
SUA înregistreazã anual
pierderi de 23,5 miliarde de
dolari din cauza rupturilor de stoc
ºi de 16,2 miliarde din cauza stocurilor
excedentare.
Studiul citat mai aratã cã gradul de
incidenþã al acestui fenomen este de
18%, de aproximativ trei ori mai mare
decât raporteazã industria de retail ca
valoare medie. Or, în condiþiile uniformizãrii ofertei ºi a creºterii nivelului
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de concurenþã, este evident cã un client,
oricât de fidel ar fi el unui anumit brand,
se va orienta rapid cãtre un alt
magazin/retailer, care sã îi poatã furniza
produsul pe care doreºte sã îl achiziþioneze. Iar odatã pierdut un client,
costurile de marketing aferente
recâºtigãrii acestuia cresc.
Concluzia este logicã – o reducere a
riscului rupturilor de stoc poate genera
creºteri semnificative ale vânzãrilor,
respectiv ale cifrei de afaceri. Iar
tehnologia RFID poate asigura o reducere consistentã în acest sens, de pânã la
50%, conform datelor furnizate de Item
Level RFID Initiative (o alianþã care
reuneºte principalii jucãtori din industria RFID, precum Impinj, Motorola,
Avery Dennison etc.).
Este explicabil, deci, de ce tehnologia „etichetelor inteligente“ face din ce
în ce mai mulþi adepþi. De altfel, analiºtii
de la VDC Research Group insistã
asupra acestui aspect, explicând cã intervalul 2011-2012 va reprezenta un moment de cotiturã pentru industria RFID
prin faptul cã, spre deosebire de evoluþia
anterioarã, creºterea valorii pieþei nu va
mai fi asiguratã doar de extinderea ºi
dezvoltarea proiectelor RFID la clienþii
care au testat ºi probat eficienþa acestei
tehnologii, ci ºi de atragerea de noi
clienþi. Clienþi care au hotãrât sã iasã din
expectativã, convinºi cã tehnologia
RFID a atins nivelul de maturitate ºi
standardizare care sã le garanteze
obþinerea unor beneficii reale.
Noii clienþi nu sunt, însã, reprezentaþi doar de cãtre jucãtorii din zona de retail ºi distribuþie, ci ºi de cãtre furnizorii
acestora. De exemplu, încã din 2008, 650
dintre furnizorii grupului Metro utilizau
„etichetele inteligente“. (Metro este unul
dintre pionierii utilizãrii Electronic
Product Code în Europa, având la nivelul
anilor 2006-2007 200 de magazine dotate
cu infrastructurã RFID.)

Avantajele RFID
Adoptarea tehnologiei RFID în retail
ºi distribuþie este un demers delicat, care
implicã investiþii consistente ºi un efort

considerabil de adaptare ºi integrare a
tehnologiei. Provocãrile nu sunt puþine,
însã beneficiile care se pot obþine reuºesc
sã le compenseze. Iatã, succint, câteva
dintre principalele câºtiguri pe care le
oferã utilizarea „etichetelor inteligente“:
• creºterea acurateþii inventarului.
Prin faptul cã nu necesitã vizibilitate directã asupra etichetei, ca în
cazul codurilor de bare, în realizarea inventarului se eliminã
erorile (atât cele umane, cât ºi cele
care apãreau în cazul codurilor de
bare deteriorate sau murdare);
• creºterea vitezei de realizare a operaþiunilor de inventariere. Cititoarele RFID pot înregistra, simultan, mai multe etichete, spre deosebire de cazul codurilor de bare,
unde fiecare etichetã trebuie
scanatã separat. În plus, cititoarele
RFID pot acþiona de la o distanþã
mai mare (care poate varia în
funcþie de tehnologia utilizatã),
ceea ce reduce timpul ºi efortul
personalului uman, care poate fi înlocuit, în unele cazuri, de dispozitive fixe de citire (porþi RFID, de
exemplu), plasate astfel încât sã înregistreze automat intrarea ºi
ieºirea mãrfii dintr-un depozit;
• trasabilitate extinsã. Prin utilizarea
etichetelor RFID, traseul parcurs de
un anumit lot de produse poate fi
stabilit mult mai exact, mergându-se pânã la identificarea rapidã a
anumitor produse la raft;
accesarea
unui volum mai mare de
•
informaþii. Graþie tehnologiei utilizate, „etichetele inteligente“ furnizeazã un volum mult mai mare de
date decât cel furnizat de codurile de
bare (de pânã la 8MB). Date care,
prin intermediul cititorului RFID ºi
a aplicaþiilor software specifice, permit o gestiune mult mai exactã a
produselor, dar mai ales oferã posibilitatea rescrierii informaþiilor, ceea
ce se poate dovedi foarte util, de
exemplu, în cazul efectuãrii operaþiunilor de service;
• un nivel superior de securitate.
Prin faptul cã nu pot fi falsificate

atât de uºor ca etichetele cu coduri
de bare, etichetele RFID permit reducerea riscului de contrafacere.
De exemplu, încã din 2004, U.S.
Food and Drug Administration
(FDA) Anti-Counterfeiting Task
Force a recomandat adoptarea pe
scarã largã a tehnologiei de identificare prin radiofrecvenþã, argumentând cã între 6 ºi 10% din produsele farmaceutice comercializate
la nivel mondial sunt contrafãcute.
Pe de altã parte, „etichetele inteligente“ contribuie considerabil
la scãderea pierderilor înregistrate
ca urmare a furturilor. Shopliftingul este un fenomen care produce
pagube uriaºe retailerilor din întreaga lume. În România, singura
estimare asupra acestui fenomen
dateazã din 2003, valoarea pierderilor fiind estimatã la circa 10 milioane de dolari anual. Prin imposibilitatea falsificãrii ºi plasarea unor
porþi RFID acest risc poate fi redus
considerabil.
Câºtigurile enumerate sunt doar
câteva dintre avantajele pe care tehnologia RFID le poate oferi jucãtorilor din
zona de retail ºi distribuþie. Lista acestora se extinde continuu datoritã flexibilitãþii tehnologiei, care se îmbogãþeºte
mereu cu noi funcþionalitãþi.
De exemplu, prin asocierea tehnologiei RFID cu cea GPS se pot reduce
pierderile de mijloace returnabile
(paleþii ºi/sau containerele folosite la
livrarea mãrfii, care pot fi gãsite ºi recuperate rapid). Poate pãrea un câºtig nesemnificativ, dar, conform unui studiu
realizat de Aberdeen Consulting, aproximativ 25% din companiile de distribuþie pierd anual o zecime din mijloacele returnabile utilizate. Ceea ce
pentru 50% din subiecþii studiului
înseamnã o pierdere de pânã la 5% din
cifra de afaceri.
Existã numeroase astfel de exemple
de câºtiguri pe care tehnologia RFID le
poate genera. ªi, dacã e sã dãm crezare
analiºtilor de piaþã, numãrul lor va creºte
rapid în urmãtorii ani.
 RADU GHIÞULESCU
15 IUNIE - 15 IULIE 2011 | MARKET WATCH

57

Banii europeni susþin IMM-ul modern:
de la servere, la ERP sau CRM (II)

·
Dacã în numãrul trecut am prezentat oportunitãþile ºi eligibilitãþile pentru finanþãrile
disponibile în cadrul axei 3 a POS CCE,
acum vom împãrtãºi din experienþa unor
consultanþi, extrem de utilã la fiecare pas
a elaborãrii, atât a proiectului tehnic, cât ºi
a realizãrii documentaþiei de finanþare.
rincipalele probleme în
implementarea unui proiect într-unul din domeniile majore de interes ale
acestei axe ºi cele care ar
trebui abordate primele sunt legate de
identificarea corectã a soluþiilor dura bile ºi viabile pentru specificul com paniei, precum ºi de susþinere a fluxului
de numerar necesar implementãrii
proiectului”, declarã Cosmin Drãgoi,
consultant M27 Euronet Advisory.
„Astfel, este absolut vital ca, înainte de
demararea unei aplicaþii de finanþare,
sã se consulte o companie IT, cu care sã
se stabileasca modelul de business dorit,
necesarul de hardware ºi software ºi
metodologia de implementare. De
multe ori nu este luatã în considerare
în aceastã etapã ºi durata realã de evaluare ºi aprobare a cererii de finanþare,
care poate duce la schimbarea soluþiilor
tehnice disponibile ºi dorite faþã de momentul realizãrii proiectului sau chiar
la schimbarea nevoilor de dezvoltare
ale companiei”. Este esenþial ca, încã
din fazele incipiente ale realizãrii
proiectului, sã se stabileascã strategia de
dezvoltare a companiei pe minim 5 ani,
corelatã cu tendinþele din sector ºi cele
de dezvoltare ale domeniului TIC. Prin
consultarea unui specialist în domeniul
TIC, încã din faza de proiectare a elementelor principale ale proiectului, se
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Sfaturile consultantului

asigurã definirea corectã ºi completã a
soluþiei potrivite pentru dezvoltarea
companiei pe termen mediu ºi lung.
O a doua problemã esenþialã în implementarea proiectelor cu finanþare
europeanã sunt cele legate de susþinerea
fluxului de numerar al proiectului.
Companiile aplicante ar trebui sã stabileascã foarte precis resursele implicate
în proiect, soluþiile de susþinere a cheltuielilor eligibile ºi neeligibile, precum
ºi sursele de finanþare ale activitãþii
curente ºi investiþionale, luând în considerare ºi termenele de platã aferente
rambursãrilor din proiect. Dacã sursele
proprii ale companiei sunt insuficiente,
este vitalã consultarea unei bãnci
înainte de realizarea documentaþiei de
finanþare, cu care sã se stabileascã posibilitatea atragerii unui credit ca resursã
în proiect.
Pasul al treilea, opþional, ar fi con tractarea consultantului pentru scrierea
cererii de finanþare. „O companie îºi
poate realiza ºi prin resurse proprii documentaþia de finanþare, însã este recomandatã evaluarea foarte realistã a
resurselor existente ºi a experienþei în
domeniu a angajaþilor pentru implementarea unui astfel de proiect” susþine
consultantul M27 Euronet Advisory. „În
cazul optãrii pentru consultanþa externã,
verificarea companiei alese este foarte
importantã ºi recomandãm sã urmãriþi
cel puþin criterii precum experienþa anterioarã ºi referinþe, structura echipei de
lucru ºi expertiza tehnicã deþinutã în
domeniu”. Unii consultanþi oferã servicii
complete: suport gratuit în vederea
identificãrii soluþiilor optime necesare
dezvoltãrii companiei, soluþii care sã se
muleze pe nevoile de business identificate, ceea ce se realizeazã în urma colaborãrii cu companii de IT pentru
furnizarea de soluþii integrate, împreunã
cu soluþiile de finanþare a acestora.

Cosmin Drãgoi

„Este esenþialã încadrarea unui
proiect în variantele de finanþare optime”, este pãrerea lui Cosmin Drãgoi.
Dezvoltarea TIC a unei companii poate
fi realizatã prin mai multe instrumente
de finanþare, iar stabilirea acestora din
faza incipientã, astfel încât compania sã
obþinã un efort investiþional minim,
poate determina factorul de creºtere pe
termen mediu al companiei respective.
Exista situaþii când un proiect complex
de dezvoltare poate fi împãrþit în elemente componente, ce necesitã diferite
surse de finanþare (chiar nerambursabile, prin instrumente structurale). Gruparea tuturor elementelor
aferente strategiei de dezvoltare stabilite poate fi o greºealã, care, de multe
ori, duce la o valoare mare a cheltuielilor neeligibile sau a cofinanþãrii suportate de beneficiar. Pe de altã parte,
împãrþirea proiectului în elemente
componente, cu aplicarea pentru finanþãri diferite pentru fiecare element,
trebuie fãcutã cu mare grijã, astfel încât
sã nu fie încãlcate regulile de ajutor de
stat sau de finanþare dublã a aceloraºi
cheltuieli. Însã, cu ajutor specializat, o
astfel de abordare poate aduce beneficii
economice substanþiale.
 CRISTINA RADU

