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Serviciile de Data Center 
oscileazã local ºi global

GABRIEL VAS ILE

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. Investiþiile din ultimii ani
depãºesc valoarea de 50 milioane EUR, cele mai  costisitoare
proiecte fiind cele de la IBM, Omilogic ºi StarStorage, fiecare de-
pãºind suma de 5 milioane EUR. 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. 
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 USA 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 contrac-
tuale ºi SLA-ului oferite clienþilor.
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O cãutare cu Google pe site-urile .ro  dupã expre-
sia „data center” întoarce peste 550.000 de pagini
pagini, 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 ele-
mentele esenþiale ale ofertei comerciale a acestora.

Piaþa localã de data center a înregistrat o evoluþie acceleratã în
ultimii ani, atât din punct de vedere al numãrului ºi complexitãþii
facilitãþilor cu o asemenea destinaþie, cât ºi al diversificãrii servici-
ilor disponibile. Tranziþia de la o activitate deþinutã ºi controlatã de
operatorii de telecomunicaþii cãtre o piaþã neutrã ºi dinamicã s-a
fãcut foarte rapid în perioada 2008-2010, prin investiþiile majore
fãcute în ordine cronologicã de Omnilogic, StarStorage ºi IBM.
Valoarea punctualã a acestor investiþii depãºeste 20 milioane EUR,
însã proiectele de extindere se anunþã la fel de costisitoare.
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 complexi-
tate ºi respectarea unor norme constructive în etichetarea ca Data
Center a unei facilitãþi: podea tehnicã, solutii profesionale de ali-
mentare ºi rãcire, redundanþã, echipamente high-end etc. Cele 13
centre de date intrate în analizã totalizeazã un spaþiu de 6738 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 ge-
neral de 6738 mp este foarte mic, dacã avem în vedere cã noul cen-

trul 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 12 centre de date prezentate în cata-
log sunt catalogate Tier 3 conform reglementãrilor ComTIA, ceea
ce înseamnã o disponibilitate de 99,982% pe an. Toate cele 13 cen-
tre 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 masurãtori biome-
trice (amprentã), în restul cazurilor accesul fãcându-se pe bazã de
cartele magnetice.
Virtualizarea este un alt element comun, cele mai râspândite
tehnologii fiind VMware, XEN ºi Microsoft Hyper-V. Chiar dacã
virtualizarea a devenit un concept foarte râspândit, cererea de
maºini fizice dedicate se pãstreazã destul de ridicatã. Nu am putut
estima un raport maºini fizice versus maºini virtuale în cadrul aces-
tei 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 excepþii,
infrastructura hardware (servere, storage, netwoking) este etero-
genã, 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 echipa-
mentele, inclusiv cele de comunicaþii) ºi Hostway au instalate
asemenea platforme.
Fiºele celor 13 centre de date amintite anterior pot fi gãsite la
paginile 28-39.
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Când vorbim de un Data Center ºi serviciile aferente, perspectivele
pot fi multiple.
În primul rând, nivelurile de servicii trebuie sã fie cele de business,
adicã furnizarea unui serviciu de business, a unui serviciu final, în
condiþii de înaltã calitate. (Evit a vorbi aici de disponibilitate,
deoarece calitatea incumbã mai multe elemente, disponibilitatea

fiind un indicator de performanþã important, dar nu unic, de multe
ori înºelãtor, chiar pânã la fals, prin interpretarea rãu intenþionatã
a definiþiilor elementelor componente. De altfel, disponibilitatea
este doar unul din cele 14 procese ITIL care trebuie luate în con-
siderare de un procesator ºi furnizor de servicii sau de un client în
cunoºtiinþã de cauzã.)

Dar, un serviciu de business este
constituit dintr-un ºir lung de
sub-servicii, înlãnþuite, ale cãror
nivele de servicii intermediare
sunt la fel de importante. Iar
acest lanþ de sub-servicii este
alcãtuit din servicii non-IT ºi IT.
De ce ne intereseazã ºi detaliile,
pentru a lua o decizie? Deoarece
încercãm sã ne protejãm de
reclamele comerciale minci-
noase. Cum în România se pot
lua certificãrile ISO în mai
multe moduri, ºi ofertele de ser-
vicii de Data Center pot ascunde
diferenþe apreciabile. O decizie
de a apela la un serviciu de Data
Center externalizat este cru-
cialã. Dacã externalizãm proce-
sarea ºi datele companiei la cine
nu trebuie, putem ieºi din piaþã.
Un dezastru la acel Data Center
poate fi sinonim cu dispariþia
companiei respective de pe
piaþã. De aceea cumpãrãtorii de
astfel de servicii trebuie sã aibã
criterii proprii de analizã ºi de
decizie. Trebuie sã cunoascã
toate sub-componentele unui

Ce este în spatele unui SLA 
pentru un Data Center?
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serviciu, pentru a ºti ce sã analizeze ºi ce sã negocieze. Din fericire,
în România deja sunt câteva oferte solide, la nivel compatibil cu
orice Data Center (DC) de înalt nivel.

În primul rând, un DC nu are treabã (directã) cu IT-ul. Un DC este
în primul rând o construcþie special echipatã. De la grosimea
zidurilor, la rezistenþa seismicã, la ecranarea de tip cuºcã Faraday,
pânã la sistemele de stingere a incendiilor, alimentare electricã ºi
aer condiþionat.
Toate aceste componente trebuie luate în considerare când se
redacteazã un SLA (Service Level Agreement). Cum este asiguratã
independenþa energeticã? Câte zile poate funcþiona independent
un generator ºi câte generatoare de rezervã sunt; care este sistemul
de UPS-uri ºi cât susþin dacã generatorul nu porneºte? Cât þine un
plin de motorinã pentru generatoare ºi care e distanþa pânã la o
staþie de alimentare? Care este puterea maximã generatã ºi cât este
rezervatã în acest moment? 
Care este distanþa pânã la o stradã circulatã sau pânã la un râu sau
un lac (zonã inundabilã sau nu, supraînãlþarea terenului etc).
Dacã DC va oferi servicii de site secundar, condiþiile pentru
susþinerea planului de continuitate a afacerii (cu mutarea perso-
nalului critic) sunt importante. Sunt spaþii de lucru pentru per-
sonalul critic, în situaþii de dezastru? Câte cãi de acces sunt pânã
la DC? Dacã tot vorbim de dezastre, care e rezistenþa la
cutremure ºi cine a certificat-o?
Care sunt principiile sistemelor de rãcire? Care este înãlþimea
podelei false? Care sunt sistemele de detectare a focului sau a
umezelii? 
Zona de acces controlat ridicã ºi ea o serie de întrebãri. Sistemul
de acces are perimetru de protecþie? Paza este asiguratã non-stop?
Cum sunt gestionaþi vizitatorii ºi care sunt drepturile de acces?
Supravegherea este video, biometricã? Dar ºi din prea multã pro-
tecþie, cum se asigurã accesul de urgenþã al clientului la propriile
sisteme în situaþii speciale (când accesul logic nu mai e posibil sau
suficient)?

Încet, încet, ne apropiem ºi de zona de IT ºi comunicaþii. La câþi
operatori de telecomunicaþii este DC-ul racordat sau dacã DC-ul
este prea dependent doar de un operator? Cum este realizatã
aceastã racordare? Pe ce trasee, câte circuite diferite pe
trasee/medii diferite, la ce debit? Sunt disponibile fibre optice
neechipate pentru nevoile proprii ale clientului?
Dacã se doreºte administrarea infrastructurii, furnizorul are capa-
bilitãþi pe orice sistem? Poate oferi servicii de suport specializate, ºi

care sunt? Asta în cazul în care clientul furnizeazã o infrastructurã
gãzduitã ºi administratã de furnizor. Dar poate furnizorul sã asi-
gure tot? Atât infrastructura, cât ºi administrarea? Este recunoscut
furnizorul ca reprezentant al producãtorilor IT, are acces la
update-uri ºi piese de schimb? Deja aici ne apropiem de cloud-
computing ºi de serviciul absolut, în care nu ne mai intereseazã
tehnologia, ci doar rezultatul acesteia.
Dacã vorbim de managementul nivelelor de servicii (SLM), trebuie
sã ne intereseze ºi cu cine lucreazã acel furnizor, ce parteneri ºi ce
contracte are cu aceºtia (under-pinning contracts)? Reflectã ele
back-to-back cerinþele clientului sãu? Dacã nu, cum sunt compen-
sate de infrastructura fizicã, tehnologicã sau umanã a furnizorului?
Ce tipuri de client þinteºte furnizorul ºi ce referinþe are deja?
Clienþii sunt preponderenþi din zona publicã sau zona privatã? Din
zona privatã deserveºte instituþii financiare sau companii care ges-
tioneazã sisteme critice? La fiecare întrebare se pot trage anumite
concluzii, care trebuie coroborate între ele.

Astfel de analize sunt necesare înaintea semnãrii unui SLA ºi, de
obicei, se realizeazã de consultanþi specializaþi, mai ales dacã
clientul nu are o structurã de SLM, de procese ºi proceduri ITIL
deja mature. De ce este nevoie de procesele tip ITIL (ISO 20000)?
Un furnizor de servicii care nu este organizat pe procese, cel
puþin pe principalele procese ITIL, nu este un furnizor de ser-
vicii complet. Nu putem vorbi de SLA sau SLM dacã nu existã
practic, nu sunt trãite, procesele esenþiale ale metodologiei ITIL.
Nu putem vorbi de identificatori de performanþã universal
recunoscuþi ºi opozabili între furnizori diferiþi, dacã nu adoptãm
o metodologie ºi procese unitare.

Toate aceste aspecte reprezintã un sistem de referinþã vital pentru
a ºti ce se ascunde în spatele unui SLA al unui Data Center. Dupã
ce avem aceste rãspunsuri, putem trece la definirea SLA-ului, care
trebuie sã acopere:

• Definirea rolurilor ºi a responsabilitãþilor

• Managementul aºteptãrilor ºi nivelele de servicii

• Controlul implementãrii ºi al execuþiei

• Sistemul de verificare

• Modul de comunicare ºi escaladare

• Aspecte financiare.
SLA-ul trebuie sã fie el însuºi o valoare adãugatã adusã serviciului
prestat ºi nu doar un document contractual. SLA-ul este verificat
lunar, analizat ºi îmbunãtãþit continuu.

� DR. CÃL IN RANGU
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Criterii de alegere
a unui Data Center

Existã o largã varietate de mo-
tive pentru care o companie,
indiferent de dimensiunea sau
obiectul sãu de activitate, op-
teazã pentru a apela la servici-
ile pe care le poate oferi un
Data Center. De la posibilitãþile
financiare limitate pentru sus-
þinerea unui proiect de extin-
dere a infrastructurii hardware
ºi/sau software, pânã la nece-
sitatea stringentã a atingerii
unui nivel superior de continui-
tate a afacerii, motivele variazã
funcþie de specificul business-
ului fiecãrei companii.

Decizia alegerii unui Data Center este însã un proces delicat, care trebuie abordat cu atenþie ºi rãb-
dare ºi care nu se poate reduce doar la un proces de comparare a  „preþurilor din piaþã“. Specialiºtii
recomandã chiar – mai ales companiilor care nu deþin competenþele tehnice necesare ºi care nu
au o experienþã realã în lucrul cu un Data Center – apelarea la serviciile de consultanþã. Însã, cum,
pe plan local, apelul la consultanþã nu este deloc agreat în rândul companiilor de dimensiuni mici
ºi medii (pentru care consultanþa reprezintã o cheltuialã în plus care nu aduce beneficii evidente,
respectiv direct cuantificabile financiar), încercãm sã schiþãm în rândurile ce urmeazã o serie de
etape ce trebuie parcurse ºi câteva criterii generice de care este bine sã se þinã cont atunci când se
demareazã un proces de selectare a unui Data Center.

Primul pas
Un prim pas în procesul de selecþie al unui Data Center este cel al înþelegerii necesitãþilor
reale pe care le are respectiva companie. Este o etapã necesarã, care nu poate fi „arsã“ ºi care
are rolul de asigura suportul pentru realizarea unei alegeri în cunoºtinþã de cauzã. Poate
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pãrea un element facil, însã este mai bine ca o companie sã ºtie
exact, din start, de ce are cu adevãrat nevoie atunci când, pusã în
faþa ofertei variate ºi atractive unui furnizor, va trebui sã facã difer-
enþa dintre „must have“ ºi „nice to have“.
Concret – poate fi extrem de atractiv sã beneficiaþi, de exemplu, de o
lãþime de bandã mare, dar chiar face sens o astfel de alegere? Evident,
poate cã lãþimea de bandã extinsã va deveni o necesitate realã într-o
etapã ulterioarã, însã nu are sens sã „plãtiþi în avans“ pentru asigurarea
unei resurse pe care, cel puþin temporar, nu o veþi putea utiliza efi-
cient. Poate pãrea un exemplu neinspirat, însã doar pe baza unei ana-
lize interne se poate da un verdict corect. Lãþimea de bandã, volumul
de date, nivelul de securitate, cel de disponibilitate etc. reprezintã o
serie de date concrete care, obþinute prin intermediul analizei interne,
reprezintã elemente esenþiale în procesul decizional demarat.

Criterii generice de evaluare
O datã realizat acest obiectiv, se poate trece la etapa adunãrii infor-
maþiilor din piaþã ºi a analizei acestora. În aceastã etapã existã o serie
de criterii generice care trebuie luate în calcul. Ierahia acestora vari-
azã, prioritizarea fãcându-se funcþie de necesitãþile de business ale
fiecãrei companii. Astfel, în timp ce unii specialiºti pun în capul listei
portofoliul de clienþi al respectivului Data Center, alþii acordã întâ-
ietate locaþiei în care acesta este situat, în timp ce o altã parte consi-
derã mai important modul în care aceºtia îºi asumã responabilitatea
riscurilor.
Dreptate are fiecare în parte, însã prioritãþile le poate decide doar
clientul care face alegerea. Portofoliul de clienþi, de exemplu, repre-
zintã, fãrã doar ºi poate, o referinþã importantã, care demonstreazã
clar credibilitatea ºi soliditatea unui furnizor de servicii, dar nu poate
deveni un criteriu absolut. (Asta chiar dacã, în urma „investigaþiilor“
în piaþã, aþi obþinut o lista completã – nu doar a clienþilor existenþi, ci
ºi a celor care au renunþat la serviciile respectivului Data Center.)
Lãsând speculaþiile deoparte, iatã criteriile cel mai frecvent nominali-
zate de cãtre specialiºti, într-o ordine mai mult sau mai puþin aleatoare:

• LLooccaaþþiiaa – este un element de care va trebui sã þineþi cont dacã
doriþi ca managementul ºi mentenanþa sã fie realizate de propria
echipã IT ºi nu de cãtre personalul Data Centerului. O locaþie
îndepãrtatã de sediul companiei impune alocarea unui buget de
transport;

• SSeeccuurriittaatteeaa  DDaattaa  CCeenntteerr--uulluuii – nu este vorba de securitatea la
cutremure sau altfel de probleme de acest gen (care poate fi stabilitã
conform standardelor Uptime Institute), ci de sistemul de securitate
internã, de sistemele de control ºi monitorizare a accesului. Poate

pãrea un element nesemnificativ, dar un sistem sigur de autentificare
a accesului poate reduce drastic riscul unor incidente neplãcute (cum
poate fi, de exemplu, restartarea, din greºealã, a unui server...);

• SSeeccuurriittaatteeaa  iinnffoorrmmaattiiccãã – este un alt aspect important care trebuie
avut în vedere, mai ales dacã datele cu care opereazã compania
dvs. trebuie sã respecte un anumit regim prevãzut legal. Nu toate
Data Center-ele au implementate standardele de securitate în
domeniu, respectiv sunt conforme cu normativele în rigoare;

• SSiisstteemmuull  ddee  aalliimmeennttaarree  ccuu  eenneerrggiiee – este un element larg analizat
ºi dezbãtut de specialiºti, care considerã cã doar enunþul simplei
asigurãri a redundanþei nu este de ajuns. Analizele abordeazã o
serie de elemente precum topografia reþelei electrice, a punctelor
de intrare a acesteia în clãdirea Data Center-ului, generatoarele,
sistemele de tip Automatic Switch Transfer, PDU etc., mergând
pânã la luarea în calcul a vechimii bateriilor UPS-urilor care
deservesc serverele. Atenþia deosebitã acordatã acestui aspect este
explicabilã prin prisma faptului cã menirea esenþialã a unui Data
Center este de a asigura continuitatea afacerii;

• CCoonneeccttiivviittaatteeaa  – este un alt subiect cãruia i se acordã o atenþie deo-
sebitã. Nu însã strict sub aspectul lãrgimii de bandã, ci ºi al numãru-
lui de furnizori cu care respectivul Data Center lucreazã ºi care
poate impune unei companii schimbarea furnizorului de acces.

Lista este departe de a fi completã. Mai trebuie luate în calcul: uni-
tãþile de rãcire, sistemele de detectare ºi stingere a incendiilor,
echipamentele ºi infrastructura de reþea, centrul de administrare si
monitorizare etc.
ªi nici aici nu se încheie lista. Un alt element de care trebuie þinut cont
îl reprezintã posibilitãþile de extindere pe care le oferã respectivul Data
Center. ªi promptitudinea cu care poate rãspunde acesta solicitãrilor
dvs. de extindere. Apoi SLA-urile (Service Level Agreements) repre-
zintã un capitol foarte important (cãruia i s-a dedicat un articol în
cadrul suplimentului). Toatã aceastã enumerare, departe de a fi exhaus-
tivã, explicã pe deplin recomandarea specialiºtilor de a apela la servici-
ile de consultanþã.

Ultima etapã
Punerea tuturor acestor informaþii într-o schemã coerentã, ie-
rarhizatã în conformitate cu necesitãþile reale de business ale com-
paniei, reprezintã ultima etapã a procesului de selecþie. În care,
evident, criteriul final este cel al preþului, care va acþiona ca unic
diferenþiator. Însã, o datã parcurse fazele prezentate succint mai
sus, existã garanþia unei alegeri în cunoºtinþã de cauzã.

� RADU GHIÞULESCU
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Prin investiþia în noul Data Center, IBM ºi-a consoli-
dat poziþia pe piaþa localã a furnizorilor de servicii
ºi tehnologie. Consolidare susþinutã ºi prin diversifi-
carea ofertei de servicii promovate pe piaþa localã,
dupã cum ne-a explicat DDaanniiaa  ªªeellaarruu,,  DDiirreeccttoorr
DDiivviizziiaa  GGlloobbaall  TTeecchhnnoollooggyy  SSeerrvviicceess  IIBBMM  RRoommâânniiaa..

Sub efectul crizei economice, dar ºi ca urmare a începerii procesului de
maturizare a pieþei, companiile locale trebuie sã facã faþã la momentul
actual unei competiþii foarte puternice, sã reacþioneze mai repede la
provocãrile cu care se confruntã, sã lanseze rapid servicii ºi produse noi,
sã controleze mai bine costurile etc. Pentru a rãspunde optim acestui
cumul de cerinþe, IBM România a operat o diversificare continuã a ser-
viciilor pe care le oferã, concentrându-se pe zona serviciilor de suport.
Zonã în care IBM este recunoscutã unanim pentru calitatea serviciilor
oferite, nu doar pe tehnologia IBM, ci ºi pe platforme eterogene,
respectiv pe infrastructuri hardware de la alþi vendori. „Avantajul
clientului este evident – lucreazã cu un singur furnizor de servicii, care
poate oferi rãspunsuri ºi soluþii rapid“, explicã DDaanniiaa  ªªeellaarruu,,  DDiirreeccttoorr
DDiivviizziiaa  GGlloobbaall  TTeecchhnnoollooggyy  SSeerrvviicceess  IIBBMM  RRoommâânniiaa..
IBM România a realizat, totodatã, ºi o deschidere a politicii de out-
sourcing spre piaþa localã, oferind astfel acces ºi clienþilor români la
acest rezervor de competenþe. „Prin aceastã reorientare, IBM România
oferã acces nu doar clienþilor mari, ci se adreseazã cu oferte adecvate ºi
companiilor mici ºi mijlocii, singura zonã care înregistreazã o creºtere
semnificativã“, precizeazã DDaanniiaa  ªªeellaarruu..

Un sprijin real pentru clienþi
Aceste douã direcþii principale sunt susþinute prin noile servicii pe
care IBM România le oferã prin intermediul Data Center-ului pe care
îl deþine, în care se acordã o atenþie deosebitã zonei de Managed
Services, care merg de la simpla colocare, pânã la soluþii complexe de
back-up ºi disaster recovery ºi care le oferã clienþilor un nivel ridicat
de flexibilitate.
De exemplu, dacã un client doreºte sã facã implementarea unei soluþii
IT, dar nu dispune de resursele financiare necesare investiþiei iniþiale în

infrastructurã, IBM oferã, prin intermediul Data Center-ului, posibili-
tatea închirierii infrastructurii – hardware ºi software – necesare. Pe
lângã avantajul financiar, un alt beneficiu important este acela cã IBM
administreazã, într-o asemenea situaþie, întreaga infrastructurã.

De unde provine valoarea
Valoarea adãugatã pe care IBM o furnizeazã clienþilor sãi, prin servici-
ile contractate, este conferitã de mai multe elemente. „Este un avantaj
de imagine – IBM este un partener de business cu valoare ºi notorietate
recunoscute pe plan mondial – dar este vorba ºi de siguranþa pe care o
oferim prin responsabilitatea pe care IBM ºi-o asumã pentru fiecare
client în parte. Dincolo de nivelul de expertizã ridicat al specialiºtilor
noºtri, cu ani de experienþã practicã, metodologiile cu care lucreazã
IBM reprezintã o garanþie a faptului cã un client va primi la finalul pro-
cesului de implementare toate livrabilele pe care le-a stabilit, oferin-
du-i nivelul de predictibilitate dorit“, mai precizeazã DDiirreeccttoorruull
DDiivviizziieeii  GGlloobbaall  TTeecchhnnoollooggyy  SSeerrvviicceess  IIBBMM  RRoommâânniiaa..
Investiþia realizatã de IBM în centrul de date din România reprezintã o
dovadã elocventã a intenþiilor companiei de a-ºi consolida poziþia pe
piaþa localã a furnizorilor de servicii, unde ocupã o pozitie unicã, fiind
singurul mare furnizor internaþional de tehnologie IT care deþine pro-
priul Data Center.

Dania ªelaru,
Director al Diviziei Global Technology
Services IBM România

Data Center-ul IBM România oferã clienþilor
un avantaj competitiv semnificativ
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GTS Telecom opereazã douã Data Centere în
Bucureºti, ambele conectate la inelul naþional propriu
de fibrã opticã ºi prin acesta la reþeaua GTS Central
Europe ºi la nodurile principale europene, Frankfurt,
Viena ºi Londra. GTS Telecom este parte a GTS
Central Europe Group, fiind unul dintre principalii
furnizorii alternativi de servicii de telecomunicaþii din
România. Rãzvan Stoica, Director Operatiuni GTS
Telecom, a oferit câteva detalii despre serviciile oferite
de companie prin intermediul Data Center-elor.

Care sunt facilitãþile oferite de data center-ele GTS
clienþilor din România?
Echipamentele din cele douã Data Centere sunt de ultimã generaþie ºi
asigurã securitatea ºi fiabilitatea datelor ºi aplicaþiilor clienþilor.
Mãsurile de securitate fizicã (acces pe bazã de cartelã magneticã, clãdire
pãzitã permanent, supraveghere video, kit antiseismic etc.), alimenta-
rea independentã ºi redundantã cu energie electricã, protecþia la
incendii, inundaþii ºi controlul permanent al condiþiilor de mediu sunt
proiectate pentru a elimina orice risc la care pot fi supuse echipa-
mentele. Fiecare din Data Center-ele GTS sunt dotate cu câte douã
unitãþi UPS RIELLO, ce asigurã continuitatea alimentãrii în cazurile în
care energia electricã nu îndeplineºte specificaþiile tehnice necesare.
UPS-urile au o autonomie de 40 de minute în regim de încãrcare ma-
ximã a Data Center-elor.

Care sunt serviciile pe care le oferã GTS clienþilor 
prin intermediul data center-elor?
Clienþii pot alege servicii de colocare ºi gãzduire a server-ului, precum
ºi a site-ului web. GTS este unul dintre membrii fondatori ai RoNIX
(Romanian Network for Internet eXchange) ºi chiar gãzduieºte în pro-
priul Data Center o parte din infrastructura de interconectare a RoNIX.
Serviciul Remote Hands oferã clientului accesul out-of-band la echipa-

mentele acestuia ºi posi-
bilitatea de a comanda
activitãþi de reset, re-
start, power on/off etc.
Remote Management
este un serviciu care
oferã clientului posibili-
tatea de a accesa ºi mo-
difica software para-
metrii soluþiilor insta-
late pe echipamentele
colocate în Data Cen-
tere. Modificarea soluþi-
ilor tehnice de pe
echipamentele colocate
se face în timp real, uti-
lizând conectarea prin
Internet la o interfaþã
securizatã. Cablarea
Intra-Data Center este
un serviciu suplimentar,

ce oferã cablare între poziþiile ºi/sau rack-urile clienþilor. Serviciul de
back-up pe benzi magnetice este opþional ºi presupune recuperarea
manualã a benzilor înregistrate de back-up ºi inserarea de benzi „în alb”
de cãtre personalul GTS. Oferim profesionalism în identificarea,
tratarea ºi soluþionarea problemelor ridicate de clienþii noºtri, într-un
timp foarte scurt.

Care consideraþi cã sunt avantajele competitive 
ale GTS faþã de concurenþã?
GTS Telecom se poziþioneazã ca lider de calitate în segmentul comuni-
caþiilor pentru companii mari ºi mijlocii. Suntem certificaþi ISO 9001,
ISO 14001, ISO 18001 ºi ISO 27001, iar în anul 2010 am avut un nivel
de disponibilitate a serviciilor de 99,96%, dupã ce în 2009 nivelul de
stabilitate ºi continuitate al serviciilor furnizate clienþilor a atins
99,92%. Din punct de vedere tehnologii ºi conectivitate ne poziþionãm
între primii 3 furnizori din România.

GTS Telecom oferã servicii de colocare
prin douã Data Centere

Rãzvan Stoica, 
Director Operaþiuni GTS Telecom
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Tendinþe în optimizarea centrelor de date
Asistãm în ultimii ani la o consolidare a puterii 
de calcul cãtre centre de date specializate, 
acestea devenind mai puternice, mai flexibile ºi, 
nu în ultimul rãnd, mai economice.

O primã tendinþã are loc în domeniul ddeennssiittããþþiiii  ddee  ppuutteerree  ddee
ccaallccuull  ppeerr  rraacckk. Utilizarea pe scarã largã a procesoarelor cu ºase
ºi opt core-uri, creºterea memoriei interne maxime, precum ºi
consolidarea ºi virtualizarea serverelor a dus ºi la un consum
mãrit de energie. Dacã pentru un centru de date uzual densi-
tatea de putere se cifreazã la cca 2 kW per rack, în noile centre
de date care lucreazã în scenariile prezentate mai sus se poate
ajunge ºi la 27 - 34 kW/ rack -  de peste 10 ori mai mare, ceea
ce înseamnã ºi o putere suplimentarã consumatã pentru rãcirea
acestor echipamente.

Pentru contracararea acestor probleme se folosesc mai multe
soluþii, de la înglobarea mai multor senzori termici în echipa-
mente (un server HP poate avea peste 40 de senzori numai pen-
tru monitorizarea temperaturii, fãrã sã îi mai luãm în calcul ºi
pe cei pentru tensiunile ºi curentul de alimentare, ventilatoare,
etc) ºi pânã la limitarea puterii consumate pe un rack, pe un
enclosure (container de servere) sau chiar la nivel de servere
individuale (tehnologie numitã ºi “power capping”).

Prin astfel de tehnologii ºi cu ajutorul componentelor software
dedicate se poate obþine o scãdere importantã a puterii consu-
mate – doar un exemplu, care poate pãrea desprins din filmele
SF: senzorii de temperaturã de pe memoriile nefolosite ale
serverului îi “comunicã” controller-ului ventilatoarelor cã
poate sã reducã fluxul de aer, iar sursei de alimentare sã îºi
reducã puterea, rezultând astfel o economie importantã de
curent (ºi implicit ºi a necesarului de rãcire al centrului de
date).
O altã tendinþã o constituie fflleexxiibbiilliizzaarreeaa  cceennttrreelloorr  ddee  ddaattee ºi
construirea lor într- un model scalabil. Întrucât construcþia
unui centru de date nou necesitã din start proiectarea unor
componente la nivelul încãrcãrii maxime planificate (cum ar fi

cabluri de alimentare, agregate de rãcire, UPS-uri ºi grupuri
generatoare, protecþia contra incendiilor, etc), acestea se trans-
formã într-o cheltuialã importantã care trebuie plãtitã de la
început, chiar dacã centrul de date este încãrcat doar parþial.

Pentru rezolvarea acestor probleme se acþioneazã în douã di-
recþii. Pe de o parte, prin tehnologii de tipul “flexible datacen-
ter” se folosesc componente ºi un design modular prin care su-
prafaþa centrului de date creºte progresiv, pe mãsura necesitã-
þilor de expansiune – de exemplu, construirea unui centru de

Dr. Ionuþ Lopãtan
Lead Solut ion Consultant

Hewlett-Packard România
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date în cruce sau în stea, fiecare modul fiind identic ºi având
separate componentele de suport necesare (rãcire, genera-
toare, etc).

O altã soluþie folositã din ce în ce mai mult o constituie
folosirea de centre de date containerizate, aºa-numitele POD-
uri (Performance Optimized Datacenter), în esenþã un contai-
ner industrial, de genul celor folosite pentru transportul inter-
naþional de bunuri (ºi care au apãrut ca o mãsurã necesarã de
standardizare pentru transportul integrat maritim ºi pe uscat cu
TIR-uri – standard ISO) cu tot ceea ce este necesar pentru a
rula un datacenter: rack-uri standard de 50U, distribuitoare de
alimentare cu energie electricã, aer condiþionat, toate acestea
permiþând ca într-un container standard cu lungimea de 20
picioare (aprox 6 metri) sã fie „înghesuite” 1600 de noduri de
calcul (gen calculatoare blade), sau circa 5400 de discuri, sau
orice combinaþie între acestea. Mai mult datoritã utilizãrii de
rack-uri standard, acestea pot gãzdui ºi echipamente de comu-
nicaþie sau orice alte echipamente montabile în rack - cum ar fi
echipamente de producþie video, în cazul unei companii din
domeniul media care utilizeazã un astfel de container pe post
de datacenter mobil (existã ºi versiuni militare ale acestor con-
tainere, folosite de cãtre NATO pentru comanda operaþiunilor
din teatrele de luptã din Afganistan ºi Irak, ºi care au câteva
caracteristici în plus faþã de versiunea civilã: sunt ecranate
radio-electronic ºi protejate împotriva atacurilor chimice ºi
bacteriologice ºi au o înãlþime ceva mai micã pentru a putea fi
transportate ºi în avioanele militare C-17).

Prin folosirea de centre de date în containere de sine stãtãtoare
(amplasate de exemplu într-o parcare auto) se poate realiza o
creºtere masivã a puterii de calcul fãrã a necesita ºi condiþiile de
mediu necesare unui centru de date (rãcire, surse de curent au-
xiliare etc.); iar dacã necesarul de calcul scade dupã o perioadã
de timp, acestea pot fi relocate în altã parte unde este nevoie de
ele. Mai mult, centrele de date container-izate pot fi amplasate
în stivã într-un centru de date clasic sau o halã, devenind com-
ponente ale unui centru de date extrem de scalabil ºi nepre-
tenþios în privinþa asigurãrii unor cerinþe de mediu specifice, ºi
care poate fi pus în funcþiune într-un timp mult mai scurt decât
unul clasic – o reducere a timpului de la cca 2 ani la 6 luni.

Printre tendinþele remarcabile din ultimii ani un loc aparte îl
reprezintã vviirrttuuaalliizzaarreeaa  ººii  ccoonnssoolliiddaarreeaa centrelor de date. Prin

virtualizarea resurselor (ºi nu vorbim numai de resursele com-
putaþionale – procesor, memorie, disc – ci ºi de virtualizarea
comunicaþiei ºi a echipamentelor de reþea, precum ºi a echipa-
mentelor de tip storage/ SAN) se poate realiza o eficientizare a
încãrcãrii acestora, reducându-se costurile per sistem sau apli-
caþie; iar prin partajarea acestor resurse se poate realiza ºi o
flexibilitate ºi scalabilitate în exploatare, întrucât resursele sunt
folosite la cerere ºi returnate automat ºi marcate ca disponibile
la terminarea perioadei lor de folosire.

Dar cea mai nouã tendinþã în însãºi modul de funcþionare al
unui centru de date modern îl constituie iimmpplleemmeennttaarreeaa  aacceess--
ttuuiiaa  îînn  tteehhnnoollooggiiee  ““cclloouudd””..  Prin cloud computing se realizeazã
o flexibilitate, scalabilitate, performanþã ºi economie în
funcþionare nemaiîntâlnite pentru centrele de date clasice –
prin folosirea pe scarã largã a virtualizãrii, a automatizãrii pro-
ceselor administrative, a monitorizãrii ºi optimizãrii prin soft-
ware pe scarã largã.

Deºi implementarea unui cloud privat poate fi un 
proces complex, o soluþie de tipul HP CloudStart
(http://www.hp.com/services/cloud) poate uºura o astfel de
implementare, incluzând principalele servicii de cloud: hard-
ware, software de management al cloud-ului ºi portalul folosit
de utilizatori pentru a consuma serviciile IT publicate în cata-
logul de servicii, precum ºi serviciile de consultanþã aferente
implementãrii. Astfel, utilizatorii pot construi în 30 de zile un
cloud privat extensibil, beneficiind în acelaºi timp ºi de expe-
rienþa consultanþilor HP în implementãri internaþionale de
cloud computing.

Fig. 1. Interiorul unui centru de date în container
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Hai sã facem o descriere a unui Data Center, înainte de a numi orice
camerã sau spãlatorie (de vinã este cultura noastrã...) cu acest nume.
Data Center-ul este un serviciu oferit de cãtre organizaþiile din IT care
se traduce printr-un spatiu special amenajat pentru a gazdui echipa-
mente telecom sau de stocare a informaþiei (servere, routere etc).
General vorbind ele ar trebui sã includã un backup pentru alimentare,
conexiuni de date redundante, echipamente de control al mediului
(aer condiþionat, detectoare echipamente pentru incendii) ºi tehnolo-
gie de securitatea informaþiei. Data Centerele oferã spre închiriere
spaþiu de stocare a informaþiei pe servere dedicate în rack-uri, sau
rack-uri cu totul (ºi cu tot cu servere, dacã vreþi), chiar ºi cuºti (ºtiu eu
unii buni de pus în cuºti... dar nu spun, nu spun...), dar la noi sunt
foarte puþini clienþi în categoria asta) în care poþi sã-þi instalezi echipa-
mentele tale ºi sã te conectezi cu alti clienþi prezenþi în acelaºi Data
Center. Dupa cum am zis, Data Center-ul trebuie sã aibã minim: podea
suspendatã, instalatii de aer condiþionat care controleaza inclusiv
umiditatea cu temperatura controlata regulat, circuite de power
redundante cu buffer pe baterii pâna porneste generatorul, UPS-uri de
capacitate mare, grupuri electrogene, sisteme de alarmã pentru foc ºi
metode de stingere (gaze speciale care nu dãuneaza echipamentelor).
La toate astea adãugaþi prezenþa unor mari operatori de Telecom ºi
Internet peste care vin soluþii de stocare, gãzduire, virtualizare, etc. -
depinde de tipul data-center-ului, pentru cã sunt mai multe tipuri de
data-centere. Unele sunt specializate pe colocare ºi servicii de inter-
conectare altele sunt pe gãzduire (hosting servere) altele pe servicii
Internet ºi gãzduire (datacentere de operator) etc. Însã toate trebuie sã
ofere access 24 / 7 la echipamente. 

Un Data Center sigur pentru liniºtea dumneavoastrã
Infrastructura tehnologiei oricãrui business din ziua de astãzi este
gateway-ul cãtre informaþia organizaþiei dumneavoastrã. Datele sen-

sibile din reþeaua organizaþiei trebuie sã fie gãzduite într-un Data
Center Security, indiferent dacã acesta este on-site sau off-site.
Ameninþãrile la securitatea informaþiilor dintr-un Data Center sunt
cât se poate reale; prin urmare, trebuie sã luaþi în considerare cele
mai bune soluþii pentru a vã proteja. Într-un raport publicat recent
de grupul Gartner se estimeazã cã costurile de construcþie ale unui
Data Center oarecum sigur se pot ridica la $ 1500 pe metru pãtrat ºi
cã terminarea acestuia ar putea dura un an... Ceea ce ar putea duce la
costuri foarte ridicate doar pentru construcþie, la care s-ar adãuga în
plus costurile suplimentare de timp ºi personal pentru evaluarea
locaþiei site-ului, specificaþiile clãdirii, hardware-ul, software-ul, sis-
temele de încãlzire ºi rãcire, precum ºi alte investiþii capitale. De
aceea, marea majoritate a organizaþiilor alege sã outsourseze aceste
resurse ºi serviciile aferente. Atunci când aþi decis sã outsoursaþi
infrastructura tehnologiei din organizaþie cãtre un Data Center
Security puteþi realiza o creºtere a profitului prin reducerea cos-
turilor de infrastructurã. Mai mult decât atât, echipa dumneavoastrã
de IT se va putea ocupa de alte proiecte, ajutându-vã astfel sã con-
duceþi business-ul mult mai productiv ºi eficient. 

Sunt informaþiile sigure în spatele pereþilor 
unui Data Center?
Aproape orice IT Manager cunoaºte importanþa protejãrii ºi secur-
izãrii sistemelor informatice corporative de ameninþãrile externe
ºi interne. Prin urmare, marea majoritate a infrastructurilor orga-
nizaþiei sunt bine protejate ºi în mod “virtual” sigure. Dar odatã cu
creºterea telecom-ului  ºi a nevoii de mobilitate, una dintre cele
mai mari ameninþãri adresate securitãþii informaþiilor din organi-
zaþie nu vine din atacuri directe îndreptate asupra asset-urilor pãs-
trate în spatele pereþilor unui Data Center, ci din breºe indirecte
de securitate induse din desktopuri, laptopuri ºi chiar PDA-uri,

Data Center Security - realitate sau provocare?
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folosite de cãtre angajaþii companiei care lucreazã remote.
Consideratã a fi “creierul” oricãrei infrastructuri IT, un Data
Center reprezintã entitatea care reuneºte majoritatea resurselor de
stocare, calcul ºi aplicaþii ale organizaþiei. Aceste resurse sunt
interconectate ºi accesate de cãtre utilizatori prin intermediul
unei infrastructuri de reþea ce asigurã o disponibilitate continuã.
De obicei, aplicaþiile se implementeazã în medii slab utilizate ºi
izolate între ele. Fiecare aplicaþie este optimizatã astfel încât sã fie
performantã, iar un Data Center standard suportã diferite sisteme
de operare, platforme de calcul ºi sisteme de stocare. Datoritã
importanþei sporite a unui Data Center centralizat, impactul unui
incident de securitate a informaþiei este foarte ridicat; în con-
secinþã este necesar ca Data Center-ul sã aibã o arhitecturã secur-
izatã capabilã sã asigure utilizatorilor un acces sigur la servicii.
Ameninþãrile interne ºi externe împreunã cu greºelile umane

reprezintã cauza cea mai des întâlnitã a indisponibilitãþii; de aceea,
este extrem de important sã implementaþi în acelaºi timp cu cele
mai bune tehnologii de securitate ºi un sistem de management al
securitãþii informaþiei cu cele mai bune practici de administrare ºi
funcþionare a reþelelor.

Securitatea unui Data Center
Deºi probabil cã nu se va putea atinge niciodatã securitatea absolutã,
existã totuºi multe lucruri pe care organizaþia dumneavoastrã le
poate face pentru a reduce riscurile. Aceasta este o abordare de tipul
“defense-in-depth “ care implicã, pe lângã tehnologie, educarea uti-
lizatorilor mobili sau remote cu privire la bunele practici de acces ºi
operare. 

� TEODOR NIÞU

10 ani de Distinct ºi un Datacenter propriu, situat
într-o cladire industrialã ºi considerat unul

dintre cele cele mai moderne ºi mai sigure centre de date din
România (clasificat Tier 3 pe standardul TIA-942). Printre
clienþii noºtri se numãrã companii de renume precum:
TAROM, Evenimentul Zilei, Libertatea, Capital, Radio 21,
Vibe FM, Europa FM, Green Pixel ºi alþii. 

10 ani de experienþã neîntreruptã în design-ul,
implementarea ºi suportul tehnic pentru

soluþii informatice complete de tip core network (routing, ser-
vere, web, email, baze de date, virtualizare) ºi IP Convergence
(SMS, Voce, Streaming/IPTV). 

10 ani de servicii de Datacenter, Suport Tehnic
Avansat ºi soluþii de tip Software as a Service,

cãtre clienþi de pe 4 continente (Europa, America de Nord,
Africa ºi Asia). 

10 ani de când soluþii inovative cum ar fi ESP Mass
mail, SMS API, Maºina Virtualã în Standby,

Streaming sau File Storage Cluster fac parte din oferta Distinct
SaaS.
10 ani de Suport Tehnic Avansat prin care oferim soluþii efi-
ciente pentru trei mari categorii de probleme: înlocuirea sau
completarea administratorilor de sistem existenþi, consultanþã
pe partea de securitate precum ºi consultanþã pentru opti-
mizarea aplicaþiilor. 
Calitatea serviciilor Distinct se poate rezuma simplu prin câte-
va cifre de activitate:

• peste 300 de servere aflate în responsabilitatea noastrã
• clienþi în peste 35 de þãri
• serverele administrate sau gãzduite de Distinct în

România au peste 80 de milioane de afiºãri ºi peste 5
milioane de utilizatori unici (conform sati.ro)

• participãri la peste 200 de proiecte
• Peste 15.000 de tichete rezolvate numai în ultimul an.

La mulþi ani “Distinct”, mereu alãturi de clienþi!

10 ani de succese cu 
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E timpul sã acþionaþi!
Colocarea reprezintã închirierea de spaþiu (unitãþi de rack, rack
cage) pentru serverele ºi echipamentele de comunicaþii ale com-
paniei dumneavoastrã într-un Data Center. DDeecciizziiaa  ddee  mmuuttaarree  aa
iinnffrraassttrruuccttuurriiii  IITT&&CC  îînnttrr--uunn  ddaattaacceenntteerr  sseeaammããnnãã  ffooaarrttee  mmuulltt  ccuu  cceeaa
ddee  ccuummppããrraarree  aa  uunneeii  aassiigguurrããrrii,,  ddaaccãã  vveeþþii  aaººtteeppttaa  ppâânnãã  vvãã  eessttee  nneeccee--
ssaarrãã,,  ss--aarr  ppuutteeaa  ssãã  ffiiee  ddeejjaa  pprreeaa  ttâârrzziiuu..  
Dacã, pânã recent, subiecte cum ar fi securitatea informaþiei ºi con-
tinuitatea afacerii erau preocupãri constante în principal pentru
companiile mari, evenimentele legate de dezastrele naturale din
lume au schimbat percepþia multor persoane cu putere decizionalã,
inclusiv din sectorul public ºi IMM-uri. Motivele pentru care tot
mai multe companii aleg sã colocheze infrastructura IT&C într-un
Data Center sunt însã mult mai multe. 

• CCoossttuurriillee – Construirea ºi operarea unui Data Center implicã
investiþii semnificative ºi costuri de mentenanþã importante
(investiþii în construcþia ºi/sau amenajare spaþiu, instalaþii electrice
de putere, UPS-uri, grupuri electrogene, unitãþi de climatizare,
instalaþie stingere incendii, sistem de monitorizare video etc., cos-
turi pentru personal operare ºi mentenanþã echipamente, pentru
energie electricã etc.). Companiile care oferã servicii de colocare
au fãcut deja aceste investiþii, iar dumneavoastra vã puteþi
direcþiona capitalul cãtre core-business. 

• PPuutteerreeaa  eelleeccttrriiccãã – Echipamentele IT&C sunt foarte mari
consumatoare de energie. Clãdirile de birouri, în foarte multe
cazuri, nu pot acomoda cerinþe importante de putere electricã ºi
scalabilitatea necesarã odatã cu creºterea afacerii ºi a numãrului de
echipamente instalate.
CCee  îînnsseeaammnnãã  oo  îînnttrreerruuppeerree  ddee  ccââtteevvaa  oorree  ssaauu  cchhiiaarr  oo  zzii  aa  aalliimmeennttããrriiii
ccuu  eenneerrggiiee  eelleeccttrriiccãã  ppeennttrruu  ccoommppaanniiaa  ddvvss..??  
Unele companii aleg sã îºi instaleze surse neîntreruptibile de
energie (UPS) ºi grupuri electrogene proprii în sediul lor, pentru a
preveni astfel de incidente. Aceste sisteme trebuie însã operate,
menþinute ºi testate periodic: UPS-baterii înlocuite, Grup
Electrogen-alimentare cu carburant, cheltuieli de personal ºi toate
celelalte cheltuieli presupuse de mentenanþa in-house a echipa-
mentelor.  Operarea ºi mentenanþa de cãtre personal nespecializat
nu eliminã potenþialele probleme de alimentare. Cauza cea mai

frecventã a defectãrii echipa-
mentelor IT&C, uneori însoþitã
de pierdere a datelor, o repre-
zintã fluctuaþiile de tensiune.
Data Centerele profesionale
sunt însã conectate, conform
standardelor, la cel puþin douã
staþii de alimentare ale furni-
zorului de energie electricã,
opereazã prin personal înalt
calificat echipamentele (UPC,
GE, PDU) din gamele profe-
sionale  ale vendorilor ºi le
testeazã periodic conform
normelor.

• SSppaaþþiiuu – Infrastructura
IT&C ocupã un spaþiu ce poate
fi utilizat mai util pentru afa-
cerea dumneavoastrã.  Odatã
cu creºterea afacerii, va creºte de asemenea spaþiul dedicat
echipamentelor. Trebuie avut în vedere ca spaþiul sã poatã acomo-
da o greutate de minim 4- 500 Kg/mp. Poate spaþiul actual sã aco-
modeze viitoarele necesitãþi de expansiune ale companiei dum-

Beneficiile mutãrii infrastructurii IT&C 
într-un Data Center

Flavius PORUMB,
Chief Technology Officer 

Adnet Telecom

�� FACTORI CHEIE PENTRU ANALIZA
DECIZIEI DE MUTARE A INFRASTRUCTURII
IT&C ÎNTR-UN DATA CENTER:

• Securitate date, fãrã investiþii de capital ºi timp rapid de
implementare

• Reducere costuri prin externalizarea operãrii

• Alimentare dualã, de mare capacitate

• Reducerea încãrcãrii sistemelor de climatizare ºi eliminarea
nevoii de upgrade

• Eliminare riscuri: foc, cutremur ºi inundaþie

• Eliberare spaþiu pentru birouri

• Continuitatea afacerii în cazul relocãrii birourilor sau a
diverselor evenimente neprevãzute, de tip dezastru
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neavoastrã?  În plus, având echipamentele colocate în Data Center,
dacã decideþi sã schimbaþi locaþia actualã a birourilor, nu este
nevoie sã mutaþi ºi serverele, asigurând cu uºurinþã continuitatea
afacerii.

• CClliimmaattiizzaarree – Pentru asigurarea funcþionãrii optime a
echipamentelor IT&C este nevoie de o temperaturã în limitele de
18-270C. Menþinerea temperaturii în aceste limite, în condiþiile în
care serverele sunt mari disipatoare de cãldurã, într-un spaþiu
neprofesional, este foarte dificilã cu sisteme de rãcire
obiºnuite, beneficiind de infrastructura existentã
sau posibilã într-un spaþiu de birouri. În plus,
sistemele de rãcire trebuie upgradate perma-
nent pe mãsura instalãrii de noi echipa-
mente.  Întrebarea care trebuie pusã este
însã ce se va întâmpla cu serverele
dumneavoastrã când aceste sisteme de
rãcire se defecteazã. Pentru a preveni
defectarea serverelor ºi pierderea
datelor, în astfel de cazuri,  decizia
personalului IT este de a opri
serverele. Este aceasta o soluþie pen-
tru dumneavoastrã?

• SSeeccuurriittaattee – Pentru marea
majoritatea a afacerilor, securitatea
datelor este un factor extrem de impor-
tant.  Este securitatea datelor o preocupare
ºi pentru dumneavoastrã? Dotarea unui
spaþiu cu cele necesare securitãþii datelor (secu-
ritate strictã de acces – senzori,  video-camere, per-
sonal de pazã dedicat; protecþie anti-incendiu, anti-inun-
daþie, anti-cutremur; sisteme redundante de rãcire ºi alimentare;
sisteme de backup ºi restaurare ale datelor) poate fi extrem de
costisitoare, presupunând investiþii de capital foarte importante.
Prin colocarea echipamentelor într-un Data Center veþi beneficia
de aceste sisteme deja disponibile.

• CCoonneeccttiivviittaattee – Majoritatea clãdirilor de birouri oferã posibi-
litãþi limitate de conectivitate, cu puþine ºanse de a primi un preþ
competitiv de la furnizori. Aveþi posibilitatea sã alegeþi orice furni-
zor, sã negociaþi cu cel actual sau sã îl schimbaþi atunci când nu vã
oferã calitatea/capacitatea doritã? 
Atenþie, în multe cazuri Data Centerele oferã, de asemenea, posibi-
litãþi limitate de conectare la diverºi furnizori. Un factor important de
alegere a Data Centerului în care vã colocaþi echipamentele este sã fie
de tip ccaarrrriieerr--nneeuuttrraall, care vã permite conectarea la orice furnizor. 

În plus, creºterea temporarã/permanentã a capacitãþii conexiunii
dvs. în funcþie de diverse raþiuni de business (lansare produs,
creºtere numãr clienþi etc.) se poate face extrem de rapid, la preþuri
foarte bune.

• EExxppeerrttiizzãã -  Prin colocarea echipamentelor într-un Data
Center, aveþi automat acces la expertiza specialiºtilor de top, care
vã pot oferi cele mai bune sfaturi legate de colocarea echipa-
mentelor dvs. ºi a serviciilor conexe.  

Cea mai bunã locaþie pentru colocare

• Monitorizare prin personal tehnic califi-
cat 24/7/365 (conectivitate, alimentare, fac-

tori mediu - temperaturã, umiditate, fum). 

• Climatizare ºi alimentare Data
Center redundantã - N+1. Alimentare
dualã în fiecare rack, de minim 5kW
putere pentru a asigura o densitate de
echipamente în rack avantajoasã
pentru dumneavoastrã. 

• Securitate de ultimã generaþie
(control acces riguros, pazã, supra-
veghere video, senzori de miºcare,

ancorare anti-seismicã a rack-urilor,
sistem de stingere a incendiilor etc.).

• Disponibilitate serviciu garantatã
contractual.

• Servicii de tip remote-hands incluse în
abonament (mentenanþã de rutinã, restart

echipamente, schimbãri benzi backup etc.). Po-
sibilitate conectare out-of-band la echipamente.

• Locaþie apropiatã de sediul dumneavoastrã, pentru a permite
accesul facil al personalului 24/7/365 la echipamente. 

• Flexibilitate - permite creºterea/restrângerea spaþiului
închiriat. Puteþi avea probleme dacã alegeþi un Data Center foarte
aglomerat.

Concluzie
Dacã, datoritã unor reglementãri de ordin intern sau legislativ,
unele companii opereazã propriul Data Center, tot mai multe com-
panii încep sã înþeleagã avantajele serviciilor de colocare.  Trendul
de externalizare a infrastructurii IT&C se va accelera odatã cu
creºterea conºtientizãrii avantajelor ºi a complexitãþii soluþiilor
(virtualizare, IaaS, SaaS, Cloud etc.).

CEL MAI IMPORTANT
MOTIV PENTRU COLOCARE

În zilele noastre, toate afacerile au devenit 
e-afaceri. Nu este vorba numai de companille
care folosesc intens tehnologiile IT, ci de 
toate companiile care au nevoie de continui-
tatea operaþiunilor, de date electronice ce 
trebuie securizate, de la emailuri, la un 

website de comerþ electronic sau 
sisteme complexe ERP/CRM/BIS.

Colocarea este, cel mai des,
rãspunsul la aceste pre-

ocupãri.
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Mai mult decât atât, chiar unele guverne (Irlanda – www.idaire-
land.com, Suedia – www.investsweden.se, Finlanda –
www.investinfinland.fi, Islanda – www.invest.is) au sesizat
potenþialul de dezvoltare enorm al acestui segment ºi oferã diverse
facilitãþi pentru investitorii din domeniu.
Urmãrind evoluþia pe bursele internaþionale a companiilor din
domeniu, se observã un interes deosebit pentru aceste acþiuni, exi-
t-urile se realizeazã la valori interesante,  TV/EBITDA între 7-20.
Mai jos gãsiþi previziuni legate de valoarea totalã a veniturilor (mi-
lioane USD) pentru Data Centerele din Europa, precum ºi
potenþialul de creºtere, incluzând ºi colocarea, studiu realizat pen-
tru 3 þãri europene (Franþa, Germania, Olanda).

Sursa: 05 Februarie 2010, Studiu Forrester Consulting pentru 
Cisco Systems, cu aplicabil itate pentru Franþa, Germania, Olanda

Fâcând mai jos un zoom pe
regiunea Central ºi Est Eu-
ropeanã, vom vedea cã
România este încã la început
de drum, dar asta îi oferã totuºi
un anumit avantaj competitiv,
deoarece, conform unui studiu
Gartner, 50% din Data
Centerele construite înainte de

2006 sunt depãºite din punct de vedere tehnologic pentru cererile
actuale ale pieþei (putere electricã/mp, servicii etc.). Pe de o parte,
se observã un potenþial de investiþii interesant, pe de alta, com-

paniile clienþi ale serviciilor de colo-
care vor beneficia de ultimele ino-
vaþii tehnologice.

AAddNNeett  TTeelleeccoomm  opereazã un Data Center propriu în Bucureºti, pe
bulevardul Barasabia, 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 con-
tent provideri globali de a coloca serverele lor în Data Centerul
AAddNNeett, printre care amintim ºi Akamai.
Prin consultanþii proprii, cu un înalt nivel profesional, AAddNNeett asi-
gurã livrarea celor mai sigure soluþii cãtre clienþii sãi, companii
care vor ca datele lor sã fie în siguranþã ºi care cred ca ºi noi în
Continuous Evolution.

Pentru detalii suplimentare, 
vã rugãm sã trimiteþi un email la 

ssaalleess@@aaddnneetttteelleeccoomm..rroo.

Datacenter-ul AdNet Telecom
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Când vorbim despre infrastructura fizicã din centre de date ne referim
la: electroalimentarea de siguranþã, climatizarea de precizie, rack-uri,
distributie electrica, detecþie ºi stingere incendii, control acces, moni-
torizarea condiþiilor de mediu ºi nu în ultimul rând managementul
acestei infrastructuri. Împreunã, acestea reprezintã infrastructura de
suport, care asigurã condiþiile corespunzãtoare funcþionãrii serverelor
ºi a altor echipamente IT.
Suntem în acest moment, la nivel mondial, compania care are în por-
tofoliul de produse aproape toate echipamentele necesare pentru in-
frastructura fizicã din centre de date ºi binenþeles capabilitãþile de a
asigura integrat servicii de consultanþã, proiectare, implementare, pu-
nere în funcþiune ºi ulterior întreþinere. 
APC by Schneider Electric are soluþii pentru asi-
gurarea continuitãþii alimentãrii electrice pentru
orice nivel de putere, fie cã vorbim de câteva sute de
wati sau de Megawati. Încã de mai bine de 10 ani
APC by Schneider Electric promoveazã soluþiile UPS
modulare (gama SSyymmmmeettrraa), care permit configura-
rea redundantã cel puþin N+1, ceea ce înseamnã o
disponibilitate a alimentãrii net superioarã compara-
tiv cu soluþiile UPS monobloc. Popularitatea expo-
nenþial crescãtoare a gamelor de UPS-uri SSyymmmmeettrraa
aproape ca a transformat numele gamei într-un sub-
stantiv comun pentru definirea UPS-urilor modu-
lare. Un alt avantaj al modularitãþii este scalabilitatea,
având astfel posibilitatea de a începe cu o putere
instalatã mai micã, urmând ca ulterior puterea sã
creascã pe mãsura creºterii necesitãþilor. În ceea ce
priveºte rãcirea pentru centre de date, recent
Schneider Electric a achiziþionat UUnniiffllaaiirr, unul
din liderii mondiali în furnizarea de soluþii de
rãcire pentru mediul IT ºi industrial. Împreunã
cu soluþiile deja binecunoscute de rãcire la nivel
de rând de rack-uri (IInnRRooww) ale APC by Schneider
Electric, avem acum cel mai complet portofoliu de
echipamente de rãcire dedicate centrelor de date.

Cea mai nouã inovaþie în privinþa rãcirii pentru centre de date o
reprezintã noul produs APC by Schneider Electric numit EEccooBBrreeeezzee.
Cel mai important avantaj al acestuia este legat de eficienþa energeticã,
care este de departe cea mai mare raportatã la orice altã soluþie de
rãcire existentã. Practic în acest echipament sunt reunite trei sisteme
de rãcire diferite, care funcþioneazã pe rând sau împreunã, în funcþie
de condiþiile de mediu ambiant existent la un anumit moment.
Un prim sistem este reprezentat de un schimbãtor de cãldurã aer – aer,
prin intermediul cãruia energia termicã din aerul cald provenit din
centrul de date este disipatã în mediul ambiant. Este un aºa zis sistem
de rãcire “free cooling” care nu necesitã decât funcþionarea unor ven-

tilatoare pentru recirculare aer. Binenþeles cã
acest sistem funcþioneazã când temperatura
ambiantã exterioarã este sub o anumitã limitã.
Al doilea sistem este un sistem evaporativ, în care
energia termicã a aerului cald este cedatã apei
dintr-un ansamblu etanº, în care apa este pulve-
rizatã permanent, ca o ceaþã, fãrã a exista însã con-
tact direct între apa pulverizatã ºi aerul recirculat
prin centrul de date. Acest sistem funcþioneaza
atunci când temperatura ambiantã este peste va-
loarea care ar permite rãcirea aerului doar prin
schimbãtorul aer-aer, dar sub o altã limitã supe-
rioarã.
Al treilea sistem este unul clasic, cu rãcire cu
refrigerant, acesta intrând în funcþiune doar atun-
ci când temperatura ambiantã este foarte ridicatã.

Solutia completã APC by Schneider Electric
pentru centre de date, generic cunoscutã sub
numele de IInnffrraaSSttrruuxxuurree, conþine toate ele-
mentele infrastructurii fizice pentru centre
de date: electroalimentare de siguranta,

climatizare de prezicie, rack-uri ºi pardosealã
falsã dar ºi suita de aplicaþii IInnffrraaSSttrruuxxuurree

Central pentru monitorizare, management ºi
analizã a schimbãrilor.

Soluþii APC by Schneider Electric
pentru centre de date. 
Angajament total pentru a furniza cele mai moderne ºi eficiente soluþii.

Eduard Bodor,
Data Center Business Development

Manager Central Europe APC 
by Schneider Electric
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În toamna anului 2002, ºtirile despre centre de
date în Romania se rezumau, printre altele, la un
articol apãrut într-o publicaþie cu profil financiar
care anunþa cã, în locaþia unei foste fabrici de câr-
naþi, o investiþie de 1,8 milioane de dolari va sta la
baza primului buncãr de date IT din Europa de est.
La aproape 10 ani distanþã, piaþa centrelor de date
din Romania este, cel puþin la nivelul declaraþiilor,
în pas cu ultimele tehnologii din domeniu. Cloud
computing, virtualizare sau SaaS sunt termeni la
ordinea zilei ºi, atât clienþii, cât ºi furnizorii tradiþion-
ali de servicii IT&C, par sã fi înþeles cã centrele de
date sunt mai mult decat un „hype” al publicaþiilor 
de specialitate ºi tind sã devinã o componentã 
tot mai prezentã pe piaþa localã.

NXDATA:
„We have the place, you have the choice!”
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Noiembrie 2002 a fost anul în care NXDATA a dat în folosinþã
primul „data-room” neutru de pe piaþa localã.  La acea datã, imi-
nenta liberalizare a pieþei serviciilor de voce pãrea sã fie un
motiv suficient de important pentru a justifica o investiþie în
domeniu. Sala NXDATA-COLO-1 din clãdirea Feper (fosta fa-
bricã de echipamente periferice din platforma Pipera) a pus
bazele pieþei de colocare neutre pe piaþa din Bucureºti, aºa cum,
probabil, fosta clãdire a poºtei de pe 60 Hudson a stabilit
reperele serviciilor telehouse în „The Big Apple”. ªi, probabil
pentru cã la acea vreme puþinã lume înþelegea rolul ºi impor-
tanþa unui astfel de nod de telecomunicaþii, printre primii

clienþi importanþi s-a aflat un mare operator de telecomunicaþii
de pe piaþa americanã. De la primii 50 metri pãtraþi de „raised
floor”, cu câþiva ani înainte de apariþia standardelor de tip Tier,
NXDATA a pus în practicã soluþii de alimentare de tip A+B,
„true dual feed”, folosind generatoare ºi UPS-uri în arhitecturã
complet redundantã. Astfel, am reuºit ca dupã aproape 10 ani de
funcþionare neîntreruptã sã avem o disponibilitate de 99,999%
a centrului de date NXDATA-1.  
În prezent, NXDATA 1 ºi 2 totalizeazã o suprafaþã de colocare
de 800mp. Cu peste 110 clienþi colocaþi în cele douã centre de
colocare, NXDATA este acum unul dintre cele mai importante
huburi de telecomunicaþii din România ºi din regiune. Statutul
de „carrier-neutral data center”, precum ºi o politicã strictã în
domeniul calitãþii serviciilor ne-a permis dezvoltarea unui eco-
sistem complex, compus din POP-uri ale operatorilor de teleco-
municaþii locali ºi regionali, companii de hosting ºi distribuþie
de conþinut, precum ºi unii dintre cei mai importanþi jucãtori de
pe piaþa integratorilor de servicii complexe.
NXDATA-2, cel de-al doilea centru de date construit de NXDA-
TA în 2008, a fost amenajat într-o clãdire cu specificaþii impuse
de prezenþa unui important centru de date bancar regional.
Astfel, am proiectat ºi pus la dispoziþia clienþilor noºtri 400
metri pãtraþi ai unuia dintre cele mai moderne centre de acest
fel din România. NXDATA-2 este echipat cu douã generatoare
de back-up, fiecare cu o putere de peste 1MVA, cu o autonomie
de 24 de ore fãrã realimentare, la încãrcarea maximã proiectatã
a centrului de date. 
Unul dintre principalele avantaje competitive ale NXDATA 1 ºi
2 este prezenþa unui numãr mare de operatori de telecomuni-
caþii. Cele douã centre de date sunt conectate printr-un inel
subteran de fibrã opticã, iar accesul operatorilor de telecom (cu
peste 50 de cabluri de fibrã opticã) se face fie direct prin reþeaua
proprie, fie prin intermediul punctelor de interconectare la
reþeaua NetCity, prin aºa-numitele „pre-run conduit”.
Cu peste 3000 de circuite de interconectare  active în cele douã
site-uri, patru internet exchange-uri ºi peste 300 de rack-uri
client instalate, NXDATA-1 si NXDATA-2 sunt dovada cã cei
zece ani de experienþã operaþioanalã care ne despart de com-
petiþie au contat pentru clienþii noºtri. Lor le mulþumim pentru
încrederea acordatã.
Pentru noi, “24x7 operational support” a început acum 10 ani. ªi
la fel ca în 2003, în prima reclamã fãcutã serviciilor NXDATA
chiar în aceastã publicaþie, putem spune: „We have the place,
you have the choice!”
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Cum sã-þi alegi 
furnizorul de Cloud?

Întelegeþi care sunt nevoile companiei dvs.
Înainte de a cãuta un furnizor de Cloud este foarte important sã înþelegeþi care
sunt obiectivele dvs. ºi ce doriþi de la furnizorul de Cloud. iatã în continuare un
set de întrebãri care vã vor ajuta sã faceþi o evaluare corectã:  Cum voi folosi ser-
viciile de tip Cloud? Care va fi gradul de utilizare? Care sunt cerinþele de admin-
istrare? Câþi utilizatori sunt, care este tipul acestora ºi care sunt aºteptãrile lor? 
În urmãtorul pas ar trebui sã determinaþi care sunt tipurile de servicii de care veþi
avea nevoie. Mai jos câteva modele:

SSooffttwwaarree  aass  aa  SSeerrvviiccee  ((SSaaaaSS))..  
Utilizând acest model, angajaþii dvs. pot accesa direct din Cloud aplicaþia software
în cauzã, eliminând astfel toate costurile de achiziþie aferente licenþelor, infra-
structurii IT, gãzduirii acestei infrastructuri într-un centru de date ºi serviciilor de
administrare, mentenanþã ºi suport. Asiguraþi-vã în schimb cã furnizorul de Cloud
vã pune la dispoziþie o metodã uºoarã de accesare a aplicaþiei, cã actualizeazã
frecvent ºi consistent aplicaþia ºi cã vã poate oferi training, astfel încât sã obþineþi
maximum de eficienþã în cel mai scurt timp posibil.

Aflate sub presiunea continuã a reducerii cheltuielilor de capital, dar ºi a
celor operaþionale, companiile cautã în permanenþã soluþii de optimizare a
infrastructurii IT fãrã a diminua însã calitatea serviciilor oferite. Externalizarea
cãtre un furnizor de Cloud este o soluþie care oferã clienþilor calitate garan-
tatã ºi costuri mai mici decât în cazul dezvoltãrii in-house.
Ca sã beneficiaþi în schimb de întreaga valoare a serviciilor de tip Cloud ºi
sã evitaþi greºeli care vã pot costa destul de mult, ar trebui sã tineþi cont de
câteva aspecte ºi criterii descrise în ceea ce urmeazã. 
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IInnffrraassttrruuccttuurree  aass  aa  SSeerrvviiccee  ((IIaaaaSS))..  
Apelaþi la acest model pentru a evita cheltuielile deloc de negli-
jat cu infrastructura IT, gãzduirea acesteia, personalul care sã
administreze infrastructura ºi specializarea acestui personal,
precum ºi cu serviciile adiacente. Modelul se aplicã, în general,
fie atunci când deþineþi deja aplicaþiile software pe care le veþi
folosi, fie dacã doriþi achiziþionarea acestora.

PPllaattffoorrmm  aass  aa  SSeerrvviiccee  ((PPaaaaSS))..  
Este similar modelului IaaS, cu deosebirea cã veþi închiria plat-
forma în întregime (inclusiv platforma software), nu doar infra-
structura hardware. Practic, rãmâne sã contractaþi suplimentar
numai customizarea platformei software, în urma unei analize
detaliate a business-ului dvs.,  pentru a rãspunde nevoilor speci-
fice. Acest model vã permite alocarea mult mai eficientã a
resurselor cãtre activitãþile core-business, generatoare de profit.

Dupã ce aþi stabilit modelul ºi cerinþele dvs., se poate începe
cãutarea furnizorului de Cloud. Este foarte important sã cãutaþi
cel mai bun furnizor ºi nu pe cel mai ieftin. Mai jos câteva
aspecte care vã vor ajuta sã realizaþi acest lucru:

EExxppeerriieennþþãã,,  ccaalliiffiiccããrrii  ººii  rreeffeerriinnþþee  
Luaþi în considerare externalizarea cãtre un furnizor specializat,
cu experienta vastã în proiecte complexe ºi know-how implic-
it, dispus ºi capabil sã facã investiþii majore într-o infrastructurã
modernã ºi tehnologii de ultimã generaþie. Cereþi referinþe ºi
asiguraþi-vã cã îi contactaþi.

TTrraannzziiþþiiaa  ccããttrree  CClloouudd
Luaþi în considerare cã, deºi poate pãrea o idee bunã, mutarea în
Cloud poate genera întreruperi ale activitãþii. Asiguraþi-vã cã
întelegeþi pe deplin implicaþiile, mai ales când este vorba de
serverele care gestioneazã activitãþile core.

DDiissppoonniibbiilliittaatteeaa  ººii  ppeerrffoorrmmaannþþaa
Obþineþi informaþii de la ceilalþi utilizatori ai serviciului ºi cãu-
taþi evaluãri recente legate de timpii de uptime pe care furni-
zorul de servicii Cloud i-a avut în trecut. Verificaþi, de aseme-
nea, specializarea ºi experienþa furnizorului cu aplicaþiile soft-
ware de care aveþi nevoie. Nu orice furnizor de servicii de host-
ing poate rãspunde nevoilor dvs. pentru aplicaþii specifice.

SSeeccuurriittaatteeaa    
Întrebaþi care este nivelul de securitate fizicã ºi logicã oferitã de
furnizor. Obþineti detalii legate de procedurile de control al
accesului pe nivele de securitate, numãrul de verificãri pentru
accesul fizic în centru de date ºi tipul acestora (pazã permanen-
tã, card de proximitate, biometrie etc), sistemul de suprave-
ghere video etc.

DDiissppoonniibbiilliittaatteeaa
Este un criteriu extrem de important care are impact major
asupra duratei de funcþionare a aplicaþiilor ºi infrastructurii. Un
centru de date Tier 3 spre exemplu, conform standardului TIA-
942, oferã o disponibilitate de 99.982%, ceea ce reprezintã doar
1.6 ore downtime la nivel anual. Cereþi planurile de mente-
nanþã ºi lista problemelor care ar avea impact asupra disponibil-
itãþii, ºi solicitaþi numãrul de întreruperi pe care l-au avut în
ultima perioadã.  Solicitaþi lista de certificãri atât pentru centrul
de date, furnizorul care deþine centrul de date, dar ºi pentru
specialiºtii care opereazã în cadrul acestuia. Câteva standarde de
luat în considerare sunt: TIA-942, ISO 9001, ISO 14001, ISO
20000-1, ISO 27001. Solicitaþi o vizitã în centrul de date! Este
cea mai uºoarã ºi sigurã modalitate de a valida corespondenþa cu
cerinþele dvs.! Verificaþi calitatea infrastructurii ºi asiguraþi-vã
de redundanþa echipamentelor IT, a instalaþiilor de rãcire, ali-
mentarea cu curent ºi conectivitatea la Internet.

SSuuppoorrttuull
Luaþi în considerare cã tranziþia în Cloud înseamnã posibilitãþi
limitate de administrare pentru dvs. Este astfel vital sã gãsiþi un
furnizor pe care sã vã puteþi baza ºi care sã vã ofere un standard
înalt de calitate pentru serviciile de suport. Este de preferat ca
furnizorul sã fie autorizat de producãtorii echipamentelor IT sã
asigure mentenanþã ºi suport pentru acestea.

SSLLAA
Înainte de a încheia orice contract este foarte important sã
obþineþi o garanþie a nivelului de calitate ºi disponibilitate ofe-
rit. Asiguraþi-vã cã aþi negociat ºi semnat un SLA clar înainte sã
puneþi la dispoziþia furnizorului de Cloud sistemele, aplicaþiile
sau datele critice ale dvs.

� GABRIEL VAS ILE
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Avantajele oferite de standardul 
TIA-942 pentru Data Centere

•• NNiivveelluull  11  ––  „„BBaassiicc““  
- disponibilitate 99,671%
- timp de implementare 

3 luni
- downtime anual acceptat

de 28,8 ore

•• NNiivveelluull  22  ––  „„RReedduunnddaanntt
CCoommppoonneennttss““

- disponibilitate 99,741%
- timp de implementare 

3-6 luni
- downtime anual acceptat

de 28,0 ore

•• NNiivveelluull  33  ––  „„CCoonnccuurrrreennttllyy  
MMaaiinnttaaiinnaabbllee““

- disponibilitate 99,982%
- timp de implementare 

15-20 luni
- downtime anual acceptat

de 1,6 ore

•• NNiivveelluull  44  ––  „„FFaauulltt  
TToolleerraanntt““
- disponibilitate 99,995%
- timp de implementare 

15-20 luni
- downtime anual acceptat

de 0,4 ore.

TIA-942 este un standard dezvoltat de Telecommunications
Industry Association (TIA) pentru a defini condiþiile de con-
strucþie ºi parametrii de funcþionare ai unui Data Center, acordând
o atenþie deosebitã sistemelor de cablare ºi designului de reþea.
Specificaþiile TIA-942 reprezintã un standard recunoscut inter-
naþional în ceea ce priveºte Data Center-urile, fãcând referire la
numeroase proceduri ºi aplicaþii legate de:

• Arhitectura de reþea
• Designul reþelei electrice
• Sistemele de stocare, backup ºi arhivare
• Sistemele redundante
• Aplicaþiile de control al accesului în reþea ºi securitate
• Managementul bazelor de date
• Web hosting
• Gãzduirea de aplicaþii
• Distribuirea de conþinut
• Controlul condiþiilor de mediu
• Protecþia împotriva dezastrelor
• Power management

Principalele avantaje ale construirii unui
Data Center în conformitate cu standar-
dul TIA-942 constau în includerea în-
tr-un nomenclator standard, continui-
tate a operaþiunilor, protecþie împotriva
dezastrelor naturale ºi a erorilor umane
ºi asigurarea pe termen lung a securitãþii,
capacitãþii de extindere ºi scalabilitãþii.
Toþi aceºti parametri garanteazã maxi-
mizarea investiþiei ºi menþinerea unui
nivel ridicat al calitãþii serviciilor
furnizate de respectivul Data Center.
Standardul TIA-942 oferã patru niveluri
de certificare. ((RR..GG..))
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Omnilogic DataCenter (ODC)

� SSUUPPRRAAFFAAÞÞÃÃ  DDAATTAARROOOOMM::
1320 mp

� CCAATTAALLOOGGAARREE  CCOONNFFOORRMM  CCOOMMPPTTIIAA::
Tier 3

� IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUURRÃÃ  HHAARRDDWWAARREE::
• Servere: Cisco (V-block capable), IBM, Oracle SUN, HP
• Storage: EMC
• Networking: Cisco, Avaya/Nortel

� CCOOMMUUNNIICCAAÞÞIIII  DDIISSPPOONNIIBBIILLEE::
VODAFONE, ROMTELECOM, ORANGE, SNR ºi PRIME
TELECOM.

� VVIIRRTTUUAALLIIZZAARREE::
VMware

� PPOOWWEERR  AANNDD  CCOOOOLLIINNGG::
2,5 MW (trei electrogeneratoare diesel) 7 UPS-uri, redun-
danþã generalã N+1. Climat controlat pentru toate celulele,
furnizat de un sistem de racire redundant bazat pe tehnologii
APC ºi TRANE (pentru racirea cu apa).

� PPRROOTTEECCÞÞIIEE  LLAA  IINNCCIIDDEENNTTEE::
Sistemul de protectie contra incendiilor contine detectori
inteligenti de fum, precum si dispozitive cu argon pentru elim-
inarea incendiului si fumului din incapere. Toate unitatile de
distributie a energiei electrice si aerului conditionat si toate
rackurile care gazduiesc serverele sunt fixate pe o structura
independenta de sistemul tehnic al podelei.

� UUNNEELLTTEE  DDEE  AADDMMIINNIISSTTRRAARREE::
Help-Desk ºi NOC (Network Operating Center).

� SSEECCUURRIITTAATTEE::
5 niveluri de control al accesului, utilizand carduri magnetice,
paza permanentã, supraveghere video a tuturor spaþiilor, pro-
ceduri de autorizare ºi acces, firewall ºi VLAN.
Servicii oferite:

• Cloud computing – OmniServ Vcloud (servere virtuale,
colaborare, back-up, continuitate operaþionalã, 
arhivare etc)

• IaaS – Infrastructurã ca Serviciu (resurse virtualizate)
• Virtualizare desktop
• Servicii de securitate

� PPEERRSSOONNAALL  DDIISSPPOONNIIBBIILL::
Echipã tehnicã ºi de supraveghere 24/7

� CCOONNTTAACCTT::
Omnilogic SRL
Strada I.G.Duca nr. 36
Otopeni, judetul Ilfov,
Cladirea B1
075100 Romania
mailbox@omnilogic.ro
telefon: +40 21 303 31 00
fax: +40 21 303 31 52
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IBM Managed Data Center
� SSUUPPRRAAFFAAÞÞÃÃ DDAATTAARROOOOMM::  
1060mp

� CCOONNFFOORRMMIITTAATTEE::  
TIA942 Tier 3, în curs de upgrade pentru conformitate cu Tier
4 pentru sistemul de electroalimentare, disponibilitate de
99.982% pe an.

� AALLTTEE CCEERRTTIIFFIICCAARRII::  
ISO27001
Infrastructurã hardware: 
multivendor, echipamente  deþinute de clienþi sau de IBM 

� CCOOMMUUNNIICCAATTIIII DDIISSPPOONNIIBBIILLEE::  
Carrier neutral, cablare structurarã Cat 7, capacitate 10Gbps
ºi FO 10GbE 

� PPOOWWEERR AANNDD CCOOOOLLIINNGG::  
2.5MW power ( 2 x 2500 kVA generatoare diesel, 
redundanþã 2n si 2 x 500kW UPS + baterii, 2 x (N+1)
redundanþã generalã)
Rãcire la nivel de dataroom pentru densitati de 4-5KW/rack
plus instalatie de racire care se poate ruta la nivel de rack
pentru densitati  superioare. 

� PPRROOTTEECCTTIIEE LLAA IINNCCIIDDEENNTTEE::
Platforme antiseismice pentru absorbþia socurilor ºi limitarea
accelerãrilor în cazul cutremurelor. Sisteme redundante de ali-
mentare cu energie (2 surse: centralã localã ºi reþeaua pub-
licã) ºi agent de racire, sisteme duale de detecþie incendiu,
brigadã de pompieri onsite.

� VVIIRRTTUUAALLIIZZAARREE::
Infrastructurã dedicatã clientului sau partajatã. Posibilitate de
a folosi infrastructura „as a service”

� UUNNEELLTTEE DDEE AADDMMIINNIISSTTRRAARREE::  
Building Management System (BMS) ºi Line Management
System (LMS) pentru administrarea echipamentelor non-IT, 
Securitate: Pe trei nivele: la nivelul datacenterului, la nivelul
dataroom (respectiv communication room, utilities room) ºi la
nivelul zonei dedicate (caging).  Personal permanent pentru
supraveghere, acces pe baza de card ºi amprentã, sistem
pentru stingerea incendiilor Novec 1230.

� SSEERRVVIICCIIII OOFFEERRIITTEE::
Applications Hosting Services (Virtulizare desktop, SAP on
demand,  testare si dezvoltare in cloud) Live infrastructure
monitoring
Managed  Hosting Services: IaaS – infrastructurã ca serviciu
(fizicã sau virtualã) storage ºi back-up, monitorizare sisteme,
securitate, alte servicii profesionale
Continuitate operaþionalã ºi recuperare post-dezastre
Hosting pe echipamente dedicate sau partajate, suport 24/7
Contorizarea consumului de energie electricã ºi plata con-
sumului real realizat 24x7x365

� PPEERRSSOONNAALL DDIISSPPOONNIIBBIILL::
24/7, echipã tehnicã, supraveghere, echipã proprie de 
pompieri

� CCOONNTTAACCTT::
IBM România
Bucharest Business Park 
1A ªoseaua Bucureºti-Ploieºti, Intrarea A2
Sector 1, 013681 Bucureºti, România 
Phone: +4 021 405 81 00 
Fax: +4 021 405 81 01
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Romtelecom CyberHost

� SSUUPPRRAAFFAAÞÞÃÃ DDAATTAARROOOOMM::    
1000 mp în 3 data centere situate în Bucureºti ºi Braºov

� CCAATTAALLOOGGAARREE CCOONNFFOORRMM CCOOMMPPTTIIAA::  
Data centerele Romtelecom sunt compatibile cu standardul
“Telecommunications Infrastructure Standard for Data
Centers” TIA-942 Tier3

� AALLTTEE CCEERRTTIIFFIICCÃÃRRII::  
În curs de certificare ISO 9001:2008 ºi ISO/ IEC
27001:2005

� CCOOMMUUNNIICCAAÞÞIIII DDIISSPPOONNIIBBIILLEE::
HDC dispune de intreaga capacitate de interconectare a
Romtelecom. Fiecare nod este legat redundant (integrat) in
reteaua IPMPLS Romtelecom. Utilizând MPLS putem furniza
atât securitatea reþelelor convenþionale ca ATM ºi Frame
Relay, cât ºi flexibilitatea reþelelor IP.
Intre Data Centere exista soluþii cu multiple legaturi redun-
dante  FO sau DWDM. 

CyberHost este conectat prin intermediul conexiunilor de fibrã
opticã multiple la Gigabit Metro Net cu o bandã de 8 Gbps; 
Romtelecom asigurã conectare redundanþã la backbone-ul
internaþional de Internet folosind fibrã opticã prin patru
provideri de Internet internaþionali plus propriu punct de
prezenþã în Frankfurt:
Verizon  (USA) - STM16 (2.5Gbps)
Teleglobe  (Canada) - STM16 (2.5Gbps) ºi STM4(622Mbps) 
Level 3 (USA) - STM16 (2.5Gbps)
Cable&Wireless (UK) - STM16 (2.5Gbps)

� SSEECCUURRIITTAATTEE::
Securitatea fizicã a Data Center-ului include:

• Sistem de control care oferã control al accesului, alarme
de încãlcare a securitãþii, alarme de monitorizare, sistem
video digital, sistem de detecþie al intruziunilor care
oferã o soluþie integratã pentru monitorizarea ºi înregis-
trarea activitãþii Data Center

• Punct de intrare cu control al accesului, unde persoanele 
de la securitate verifica identitatea, astfel asigurând un acces
convenabil fãrã a compromite securitatea Centrului de Date

• Personal de pazã pentru controlul accesului în site ºi
monitorizare, împreunã cu ofiþeri de securitate în zona
site-ului

• Monitorizare prin camere poziþionate atât la intrare cât
ºi în punctele considerate sensibile, asigurându-ne cã
toata zona este monitorizatã. Monitorizarea video este
valabilã atât local cât ºi la distanþã, prin ofiþerii de 
securitate specializaþi în tehnici de supraveghere video

� SSEERRVVIICCIIII OOFFEERRIITTEE::  
• Servicii de Colocare (server ºi rack hosting)
• Servicii Dedicate (dedicated server, storage ºi firewall)
• Servicii Shared (virtual private server, keyboard video

mouse over IP, shared storage)
• Servicii Managed (managed server, firewall, asistenþã

tehnicã specializatã, managed solutions: online back-
up&recovery, conectivitate)
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Star Vault
� SSUUPPRRAAFFAAÞÞÃÃ DDAATTAARROOOOMM::
800 mp la 8 km de centrul oraºului Bucureºti, într-una din
cele mai sigure clãdiri din România;

� CCAATTAALLOOGGAARREE CCOONNFFOORRMM CCOOMMPP TTIIAA::
Tier 3 conform specificaþiilor TIA 942 ºi Uptime Institute.
Disponibilitate 99,982%
Sistem de climatizare proiectat ºi implementat conform reco-
mandãrilor ASHRAE (American Society of Heating,
Refrigerating and Air-Conditioning Engineers), din ghidul de
referinþã în domeniu – Thermal Guidelines for Data
Processing Environments.

� AALLTTEE CCEERRTTIIFFIICCÃÃRRII::
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 18001:2007, ISO
20000-1:2005 ºi ISO/ IEC 27001:2005

� CCOOMMUUNNIICCAAÞÞIIII DDIISSPPOONNIIBBIILLEE::
Nod major de comunicaþii, beneficiind de prezenþa tuturor
marilor furnizori de servicii de date din România; serviciile pot
fi accesate în mod securizat de cãtre clienþi, printr-o multitu-
dine de furnizori de servicii de date.

� SSEECCUURRIITTAATTEE::
Proceduri de control al accesului pe nivele de securitate, uºã rota-
tivã securizatã cu cititor biometric, supraveghere video ºi manage-
ment centralizat al securitãþii 24x7. Existã 4 nivele de acces fizic la
camera de date: de la bariere ºi camere de supraveghere pentru
perimetrul exterior, pânã la accesul cãtre camera de date pe bazã
de card de proximitate ºi autentificare biometricã.

� DDEESSCCRRIIEERREE FFAACCIILLIITTÃÃÞÞII::
• Energie electricã – sistem redundant de electroalimentare

UPS ºi sistem redundant de electroalimentare de urgenþã
cu generatoare diesel. Alimentare redundantã, pe ramuri
diferite pentru fiecare echipament de procesare de date;

• Climatizare – sistem de climatizare redundant, cu dis-
tribuþia aerului pe sub podeaua înãlþatã la 84 cm, pen-
tru un control maxim al temperaturii;  

• Detecþie/Stingere incendiu – sistem cu dublã detecþie, în
podea ºi pe tavan, cu sistem automatizat de stingere cu
gaz inert “Inergen”;

• Rack-uri – cabinete standard 19” ºi cablare structuratã
pe fibrã opticã;

• Capacitate de pânã la 8 kW per rack;
• Administrarea ºi monitorizarea infrastructurii 24x7;
• Servicii ºi soluþii integrate pentru protecþia ºi asigurarea

diponibilitãþii datelor critice;

� SSEERRVVIICCIIII OOFFEERRIITTEE::
• Public Cloud – infrastructurã de procesare, stocare ºi pro-
tecþie a datelor, proiectatã pentru gãzduirea aplicaþiilor
clienþilor •Cloud Storage – spaþiu de stocare pe disc, disponi-
bil pe sisteme de stocare de înaltã disponibilitate •Cloud
Backup – backup în Cloud, bazat pe o soluþie de backup pe
disc •Cloud Archiving – arhivare în Cloud, bazatã pe o soluþie
performantã de arhivare email-uri ºi fisiere •Cloud Replication
– replicarea datelor clienþilor în Cloud, de pe sisteme de sto-
care externe, din Data Center-ul acestora •Hosted Virtual
Desktop – virtualizarea desktop-urilor oferitã ca serviciu
•Hosted Application – aplicaþii gãzduite pe infrastructura din
StarVault •Hosted eArchive – arhiva electronicã gazduitã pe
infrastructura din StarVault •Software as a Service – software
disponibil la cerere (on-demand) prin self-service împreunã cu
toate serviciile suplimentare necesare (backup, securitate,
monitorizare, etc.) •Infrastructure as a Service – resurse de
procesare, stocare ºi protecþie a datelor •Managed Services –
servicii de monitorizare ºi operare a infrastructurii IT
•Managed Security Services – servicii de securitate a reþelei,
externalizate cãtre Star Storage •Conectivitate – servicii de
conectivitate dark fiber, VPN ºi Internet
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NXDATA-1
� SSUUPPRRAAFFAAÞÞÃÃ DDAATTAARROOOOMM::  
400mp, în 3 camere de colocare

� CCOOMMUUNNIICCAAÞÞIIII DDIISSPPOONNIIBBIILLEE::  
acces pe direcþia Est-Vest prin 48 monotuburi subterane,
peste 50 de operatori de telecomunicaþii on-site, 4 internet
exchange-uri, acces direct la reþeaua NetCity, stâlp propriu
pentru colocare antene microunde;

� PPUUTTEERREE EELLEECCTTRRIICCÃÃ ººII CCLLIIMMAATTIIZZAARREE::
2 x 600kVA back-up Diesel generators, capacitate instalatã
module UPS: 2 x 300kVA, baterii dual-string cu 15 minute
autonomie la „full load”, instalaþie de rãcire în arhitecturã cu
redundanþã N+1, capacitate rãcire instalatã: 350kW;

� PPRROOTTEECCÞÞIIEE LLAA IINNCCIIDDEENNTTEE::  
sistem de detecþie a incendiilor cu echipamente Vesda, stingere de
incendiu cu agent Firepro, fixãri antiseismice pentru echipamente
ºi rack-uri, pereþi ºi uºi cu protecþie la foc de minimum 120minute;

� UUNNEELLTTEE DDEE AADDMMIINNIISSTTRRAARREE::  
Building Management System pentru instalaþii proprii;

� SSEECCUURRIITTAATTEE::  
sistem CCTV cu arhivare, acces pe bazã de cartelã;

� SSEERRVVIICCIIII OOFFEERRIITTEE::  
colocare în rack-uri, cage-uri sau camere dedicate, servicii de
tip „remote-hands”, instalare rack-space, instalare echipa-
mente, servicii de cablare, proiectare ºi execuþie soluþii dedi-
cate DC ºi AC, depozitare echipamente;

� PPEERRSSOONNAALL DDIISSPPOONNIIBBIILL::  
24x7

� SSUUPPRRAAFFAAÞÞÃÃ DDAATTAARROOOOMM::  
400mp, în 2 camere de colocare

� CCOOMMUUNNIICCAAÞÞIIII DDIISSPPOONNIIBBIILLEE::  
acces în douã camere ODF (Nord-Sud) prin 2 x 32 monotuburi
subterane,  peste 50 de operatori de telecomunicaþii on-site, 4
internet exchange-uri, acces direct la bucle NetCity.

� PPUUTTEERREE EELLEECCTTRRIICCÃÃ ººII CCLLIIMMAATTIIZZAARREE::
2 x 1015kVA Diesel generators, arhitectura UPS cu bypass cen-
tralizat de capacitate 2x800kVA, capacitate instalatã module UPS:
2 x 400kVA, baterii dual-string cu 15 min. autonomie la full-load,
rãcire cu echipamente Emerson Liebert în arhitectura cu redun-
danþã N+1, capacitate rãcire instalatã: 350kW;

� PPRROOTTEECCÞÞIIEE LLAA IINNCCIIDDEENNTTEE::  
centralã detecþie incendiu, stingere de incendiu cu CO2,
fixãri antiseismice pentru echipamente ºi rack-uri, pereþi ºi 
uºi cu protecþie la foc de minimum 120minute;

� UUNNEELLTTEE DDEE AADDMMIINNIISSTTRRAARREE::  
Building Management System pentru instalaþii proprii;

� SSEECCUURRIITTAATTEE::    
sistem CCTV cu arhivare, acces pe bazã de cartelã;

� SSEERRVVIICCIIII OOFFEERRIITTEE::  
colocare în rack-uri, cage-uri sau camere dedicate, servicii 
de tip „remote-hands”, instalare rack-space, instalare 
echipamente, servicii de cablare, proiectare ºi execuþie soluþii
dedicate DC ºi AC, depozitare echipamente;

� PPEERRSSOONNAALL DDIISSPPOONNIIBBIILL::
24x7

NXDATA-2

ssaalleess@@nnxxddaattaa..rroo  
tteell..  ::002211--220044--33002200,,  ffaaxx  002211--224422--55003311

ssaalleess@@nnxxddaattaa..rroo  
tteell..  ::002211--220044--33002200,,  ffaaxx  002211--224422--55003311
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Hostway Data Room
� DDEENNUUMMIIRREE::  
Hostway Data Room

� SSUUPPRRAAFFAAÞÞÃÃ DDAATTAARROOOOMM::  
80 mp în prezent, se va extinde la 500 mp în 2011

� CCAATTAALLOOGGAARREE CCOONNFFOORRMM CCOOMMPPTTIIAA::  
3

� AALLTTEE CCEERRTTIIFFIICCÃÃRRII::  
SAS 70

� IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUURRÃÃ HHAARRDDWWAARREE::
• Servere: Dell PowerEdge, IBM, HP – aprox. 400 servere
• Storage: 380 TB 
• Networking: capacitate de upload/download de peste
40 Gbps Naþional ºi Internaþional; capacitate totalã de
transfer de pânã la 400 Gbps; topologie Full Mesh pentru
reþelele de Core ºi Border; disponibilitate garantatã a
reþelei de 99,982%, (specificat in SLA)

� CCOOMMUUNNIICCAAÞÞIIII DDIISSPPOONNIIBBIILLEE::
Fiecare provider de internet este conectat prin cate 2 linkuri
pentru redundanþã, cu câte o sesiune BGP activã pe fiecare
link ºi fiecare server are conectate douã porturi: 1 port 1
Gbps ºi 1 port de backup 100 Mbps.

• Naþional: RDS; UPC; Romtelecom; Next Gen; InterLAN;
GTS Telecom; DialTelecom; Prime Telecom; Euroweb;
AdNet Telecom; Evolva Telecom; Netserv; Teletrans;
Comtel Networks; Gemenii Network; Teen Telecom; 

• Internaþional: Tinet; Level3; TeliaSonera; NTT; Global
Crossing; Cogent Communications 

� PPOOWWEERR AANNDD CCOOOOLLIINNGG::
• Power: - condiþionare a alimentãrii prin 2 generatoare

Diesel în configuraþie redundanþã 2N, cu o capaci-
tate maximã de 2 x 1 MVA
- 2 x N UPS (Uninterruptible Power Supply) redun-
dante, cu o capacitate maximã de 2 x 640 kVA
- 2 linii de alimentare cu tensiune independente, de
la douã staþii de transformare separate

• Cooling: - sisteme de rãcire HVAC Emerson Liebert, cu
redundanta N+1
- temperaturã medie constantã de 21oC +/- 2oC

� PPRROOTTEECCÞÞIIEE LLAA IINNCCIIDDEENNTTEE::
- sistem de detecþie ºi stingere a incendiilor cu gaz non-toxic
ºi non-coroziv inergen
- sistem anti-seismic
- 2 intrãri separate de fibrã opticã cu 32 de canale localizate
diametral opus

� VVIIRRTTUUAALLIIZZAARREE::  
Vmware Vsphere ESX 4, XEN, KVM, Parallels

� UUNNEELLTTEE DDEE AADDMMIINNIISSTTRRAARREE::
- kVM over IP

� SSEECCUURRIITTAATTEE::
- supraveghere ºi înregistrare video
- puncte de securitate multiple
- acces cu card de securitate
- sisteme de securitate biometrice
- pazã 24x7x365

� SSEERRVVIICCIIII OOFFEERRIITTEE::
- închiriere servere dedicate; colocare servere dedicate;
administrare server; VDS – server virtual dedicat; cloud host-
ing; shared hosting; CDN; disaster recovery; backup offsite;
înregistrare domenii; web video streaming

� PPEERRSSOONNAALL DDIISSPPOONNIIBBIILL::
- call-center 24/7/365
- network & system admin on call after hours
- remote hands 24/7/365
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iNES Data Center
� SSUUPPRRAAFFAAÞÞÃÃ DDAATTAARROOOOMM::
320 mp

� CCAATTAALLOOGGAARREE CCOONNFFOORRMM CCOOMMPPTTIIAA::  
Tier3

� AALLTTEE CCEERRTTIIFFIICCÃÃRRII::  
ISO 9001:2008, ISO 27001; ISO 14001

� IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUURRÃÃ HHAARRDDWWAARREE::
• Servere: Tyan, Intel, Commell
• Storage: EMC

� NNEETTWWOORRKKIINNGG::  
Toatã infrastructura din DataCenter e construitã pe echipa-
mente Cisco. Existã „Meet-me-racks” prin care clienþii se pot
conecta la oricare furnizor de telecomunicaþii prezent în
DataCenter.

� CCOOMMUUNNIICCAAÞÞIIII DDIISSPPOONNIIBBIILLEE::  
Conectãrile pot fi fãcute, la alegerea clientului, atât prin iNES,
dar ºi prin alþi operatori consacraþi de servicii de acces.

� PPOOWWEERR AANNDD CCOOOOLLIINNGG::  
Clãdirea are propriul transformator 20KV/380V de putere
630 KVA alimentat din 2 surse de la compania de electrici-
tate. De asemenea, iNES are propriul generator de rezervã pe
bazã de combustibil, 920KVA cu dublã conversie, fabricaþie
F.G. Wilson ºi 2 surse neîntreruptibile (UPS) de câte 200KVA,
General Electric Digital Energy™ SG Series.

Pentru echipamentele SDH care funcþioneazã pe bazã de 48V
c.c. existã echipament de distribuþie fabricant Antrice. De
asemenea, existã un sistem de senzori de temperaturã ºi umidi-
tate amplasaþi în 5 puncte cheie în zonele cu echipamente.

� PPRROOTTEECCÞÞIIEE LLAA IINNCCIIDDEENNTTEE::  
iNES Data Center este prevãzut cu sistem de detecþie VESDA
ºi pentru detecþia din timp a problemelor se foloseste System

Unilaser HSSD (High Sensitivity Smoke Detection) ºi senzori cu
dublã detecþie montaþi sub ºi deasupra pardoselii. FM200
este ne-toxic, permite intervenþia umanã în timpul declanºãrii
gazului ºi nu dãuneazã echipamentelor. Existã sisteme de
injecþie gaz sub presiune din câte 2 recipiente presurizate,
pentru zonele de sub, respectiv deasupra pardoselii.

� VVIIRRTTUUAALLIIZZAARREE::  
iNES furnizeazã soluþii de virtualizare bazate pe VMware,
soluþia opensource KVM (Kernel-based Virtual Machine) ºi
XEN.

� SSEECCUURRIITTAATTEE::  
Paza clãdirii este asiguratã 24x7 de o firmã privatã de securi-
tate. Accesul în DataCenter se face pe bazã biometricã
(amprentã), toþi vizitatorii sunt însoþiþi de personal iNES. 10
camere video sunt amplasate în zonele cu echipamente, iar 2
camere sunt montate pe exteriorul clãdirii pentru monitorizare
perimetralã cu înregistrare ºi arhivare pentru 60 zile.

� SSEERRVVIICCIIII OOFFEERRIITTEE::    
Colocare de echipamente la nivel de rack sau fracþie de rack,
închiriere de echipamente ºi infrastructurã de comunicaþii cu
administrare iNES (managed services) sau cu administrarea
din partea clientului (unmanaged services), remote backup,
suport 24x7, remote hands

� PPEERRSSOONNAALL DDIISSPPOONNIIBBIILL::  
Frontdesk ºi suport: 24x7

High level: zilnic 9-20

EE--mmaaiill::  ddaattaacceenntteerr@@iinneess..rroo
TTeell..::  003311  662200  2200  2200
FFaaxx::  003311  662200  2200  9999
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GTS Telecom
� SSUUPPRRAAFFAAÞÞÃÃ DDAATTAA--RROOOOMM::      
2 x 144 mp

� AALLTTEE CCEERRTTIIFFIICCÃÃRRII::      
• Quality management systems according to SR EN ISO
9001– in fact this one has been just renewed since GTS
RO was initially certificated on this system in 2005
• Environmental management systems according to SR EN
ISO 14001
• Health and safety management systems according to-
SR OHSAS 18001
• Information security management systems according to
SR ISO/ CEI 27001  

� IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUURRÃÃ HHAARRDDWWAARREE::
• Servere: Supermicro, Dell, HP, IBM, Fujitsu, Truster, Intel
• Storage: Supermicro, NAS, Fujitsu, Truster
• Networking: Cisco, Alcatel, Huawei, Ciena
• Comunicaþii disponibile: Gigabit Ethernet, Fibra Optica,
GPS, GSM, SDH, PDH, EOSDH, DWDM, EPL

� PPOOWWEERR AANNDD CCOOOOLLIINNGG::    
• POWER: 2x Riello 300KVA UPS  + Petrogen 550KVA

Genset
2x Riello 600KVA UPS  + Petrogen 900KVA
Genset

• COOLING: 4 x Liebert Hiross Emerson L99 pentru
fiecare Dataroom

� PPRROOTTEECCÞÞIIEE LLAA IINNCCIIDDEENNTTEE::
Centralã Securitate Tyco DEF Proxima 128 
Soluþie detecþie incendiu ºi stingere cu gaz inert (INERGEN)

� UUNNEELLTTEE DDEE AADDMMIINNIISSTTRRAARREE::
Aplicaþii de monitorizare web-based a asset-urilor din DataCenter
Aplicaþie internã NMS (Network Monitoring System)

� SSEECCUURRIITTAATTEE::
Prezenþã 24x7 a agenþilor de securitate, angajaþi ai unor
companii specializate
Prezenþã senzori detecþie miºcare ºi alarmã antiefracþie
Prezenþã sistem acces cu autentificare pe baza cartelei de
proximitate (sistem control acces integrat)

� SSEERRVVIICCIIII OOFFEERRIITTEE::                                        
24x7 Remote Hands Support
Acces 24x7  în camera consolelor
Consolã localã pe echipamentele colocate
Acces out-of-band la echipamentele colocate (IPKVM)
Instalare/Dezinstalare echipamente; cabling intern

� PPEERRSSOONNAALL DDIISSPPOONNIIBBIILL::
Prezenþã 24x7 a inginerilor GTS în DataCenter 

� FFRROONNTTDDEESSKK ººII SSUUPPOORRTT::                            
NOC - 24x7 

� HHIIGGHH LLEEVVEELL::
24x7

WWeebb::  wwwwww..ggttss..rroo
EE--mmaaiill::  ssaalleess@@ggttss..rroo  

TTeell..::  003311  222200  0022  0000



AdNet Datacenter
SSUUPPRRAAFFAAÞÞÃÃ DDAATTAARROOOOMM::  
105mp, 32 racks
CCAATTAALLOOGGAARREE CCOONNFFOORRMM CCOOMMPPTTIIAA::
Tier3
AALLTTEE CCEERRTTIIFFIICCÃÃRRII::  
sistem de Management al Securitãþii Informaþiei ISO/IEC
27001, Sistem de Management al Calitãþii ISO 9001.
IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUURRÃÃ HHAARRDDWWAARREE::

• Servere: 200
• Storage: IBM, DELL, AXUS
• Networking: 200 Gbps

CCOOMMUUNNIICCAAÞÞIIII DDIISSPPOONNIIBBIILLEE::  
2x10Gbps internaþional, 100Gbps naþional
PPOOWWEERR AANNDD CCOOOOLLIINNGG::  
UPS 2x90kVA; Grup Electrogen 100kVA; 3x90KW unitãþi
rãcire (N +1)

PPRROOTTEECCÞÞIIEE LLAA IINNCCIIDDEENNTTEE::
sistem profesional anti-seismic, senzor detecþie fum, detecþie
ºi stingere incendiu, senzor temperaturã ºi umiditate
VVIIRRTTUUAALLIIZZAARREE::  
VMWare, Xen
SSEECCUURRIITTAATTEE::  
pazã cu personal calificat, acces restricþionat pe bazã de
amprentã digitalã
SSEERRVVIICCIIII OOFFEERRIITTEE::  
colocare, servere dedicate, servere virtuale, conexiune inter-
net, interconectãri, protecþie avansatã DoS/DDoS
PPEERRSSOONNAALL DDIISSPPOONNIIBBIILL::  
Monitorizare 24x7, remote-hands

ddccooppss@@aaddnneetttteelleeccoomm..rroo

ddaattaacceenntteerr@@aappppnnoorr..ccoomm
TTeell::  002211--556699--44665511

Appnor MSP
� DDEENNUUMMIIRREE::  
Appnor MSP

� SSUUPPRRAAFFAAÞÞÃÃ DDAATTAARROOOOMM::  
150 mp

� CCAATTAALLOOGGAARREE CCOONNFFOORRMM CCOOMMPPTTIIAA::  
Tier II

� AALLTTEE CCEERRTTIIFFIICCÃÃRRII::
ISO 9001, ISO 27001

� IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUURRAA HHAARRDDWWAARREE::
• Servere: Dell, HP, Intel, Supermicro, Tyan
• Storage: Dell, HP
• Networking: Cisco, Avocent, HP, Dell

� CCOOMMUUNNIICCAAÞÞIIII DDIISSPPOONNIIBBIILLEE::  
20Gbps, interconnect cu provideri majori naþionali ºi internaþionali

� PPOOWWEERR AANNDD CCOOOOLLIINNGG::  
500kW putere electricã, Emerson cooling

� PPRROOTTEECCÞÞIIEE LLAA IINNCCIIDDEENNTTEE::
biometrics, CCTV system, fire detection

� VVIIRRTTUUAALLIIZZAARREE::  
Linux, UNIX ºi Windows (XEN, KVM, VMWare, Hyper-V)

� UUNNEELLTTEE DDEE AADDMMIINNIISSTTRRAARREE::  
Monitorizare, provizionare automatã

� SSEECCUURRIITTAATTEE::  
DDoS protection, IDS, IPS

� SSEERRVVIICCIIII OOFFEERRIITTEE::  
Managed services, hosting dedicat, cloud computing integra-
tion, virtualization, scalable setups, clusters

� PPEERRSSOONNAALL DDIISSPPOONNIIBBIILL::    
24/7 data center operations staff, 
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� SSUUPPRRAAFFAAÞÞAA DDAATTAARROOOOMM::  
130 mp
� CCAATTAALLOOGGAARREE CCOONNFFOORRMM CCOOMMPPTTIIAA::  
TIA-942, Tier 3
� AALLTTEE CCEERRTTIIFFIICCÃÃRRII::  
• Certificare ISO 9001:2008 
• Certificat de furnizor de reþele sau servicii de comunicaþie

emis de Autoritatea Naþionalã de Comunicaþii (ANC)
• Cisco Partner
� IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUURRAA HHAARRDDWWAARREE::

Servere: HP, Supermicro, Dell ºi altele
Storage: Distinct File Storage Cluster (cloud storage)
Networking: Cisco

� CCOOMMUUNNIICCAAÞÞIIII DDIISSPPOONNIIBBIILLEE::  
• Interconectãri multiple utilizând circuite de fibrã opticã 
• Cluster de rutare (fiecare conexiune are propriul router

ºi este configurat pentru failover automat), cluster DNS
• Interconectare RoNIX
• Interconectare Interlan

� PPOOWWEERR AANNDD CCOOOOLLIINNGG::  
• Conexiune redundantã la douã transformatoare diferite

de curent electric
• Infrastructurã dedicatã, separatã de infrastructurã de

bazã a clãdirii
• Douã generatoare de curent electric (primar ºi secun-

dar) ca surse de rezervã de electricitate
• UPS-uri APC
• HVAC
• Monitorizare digitalã a temperaturii ºi umiditãþii
• Echipamente de filtrare a aerului

� PPRROOTTEECCÞÞIIEE LLAA IINNCCIIDDEENNTTEE::  
• Toate elementele cheie de infrastructurã sunt dublate
• Trasee fizice separate pentru conexiunile de fibrã opticã
• Kit antiseismic pentru rack-uri

� VVIIRRTTUUAALLIIZZAARREE::  
• Vmware
• Xen
• Openvz
• KVM

� UUNNEELLTTEE DDEE AADDMMIINNIISSTTRRAARREE::  
• cPanel
• Control Panel pentru maºinile virtuale
• KVM over IP

� SSEECCUURRIITTAATTEE::  
• Acces fizic controlat
• Monitorizare ºi înregistrare video
• Securitate proprie a clãdirii 24x7
• Sistem antiefracþie
• Intervenþie rapidã asiguratã de firma de specialitate

� SSEERRVVIICCIIII OOFFEERRIITTEE::  
• Server dedicat
• Server virtual
• Colocare
• Rackspace
• Cage
• Suport tehnic avansat
• Private Cloud
• SaaS – Software as a Service (Reverse Proxy, MySQL,
Managed webserver, Centralã telefonicã IP, Streaming
Media, Email Service Provider, File Storage Cluster, SMS
API, Maºinã Virtualã în Standby, Distribuþie fiºiere prin
Torente, Website accelerat, Managed Backups, Instant
Messenger API, etc)

� PPEERRSSOONNAALL DDIISSPPOONNIIBBIILL::  
15

Distinct DataCenter
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DataCenter  xServers
� SSUUPPRRAAFFAATTAA DDAATTAARROOOOMM::  
110 mp

� CCAATTAALLOOGGAARREE CCOONNFFOORRMM CCOOMMPPTTIIAA::  
TIER 3

� IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUURRAA HHAARRDDWWAARREE::
• Servere: Intel Multiflex , Dell Poweredge
• Storage: Modular IBM, transmisie SAS 6G
• Networking: Cisco 6509 în backbone, Cisco 3560

pentru  servere/clienþi

� CCOOMMUUNNIICCAAÞÞIIII DDIISSPPOONNIIBBIILLEE::  
2 GB GTS Telecom, 2 GB Mediasat, 2 GB Romtelecom, 2
GB AdNet Telecom,  2GB CobaltIT (ilinK), 2GB Prime
Telecom,  2GB NxData unde sunt realizate multiple alte inter-
conectãri

• Internaþional: 2 x 500 Mbps (provider principal
TeliaSonera)

� PPOOWWEERR AANNDD CCOOOOLLIINNGG::  
Doua linii trifazate a câte 200KW fiecare, generator trifazat
de 200KW, rãcire 3 X65KW
Protecþie la incidente:  Sunt implementate proceduri de inter-
venþie si remediere în timp optim a oricãrui tip de avarie
neprevazutã. Saptãmânal ºi lunar se efectueazã  testãri ºi veri-
ficãri ale sistemelor de backup / redundanþã.

� VVIIRRTTUUAALLIIZZAARREE::  
cluster Hyper-V, Vmware vSphere, KVM
Unelte de administrare: Sisteme de alertare ºi monitorizare
internã

� SSEECCUURRIITTAATTEE::    
Alarma anti-efracþie, sistem de detecþie a incendiilor,
supraveghere video, sistem de control acces ºi pontaj, 
protecþie firma de securitate, paza non-stop în incinta clãdirii

� SSEERRVVIICCIIII OOFFEERRIITTEE::    
servere virtuale, servere dedicate, colocare, alte servicii 
personalizate de tip cluster

� PPEERRSSOONNAALL DDIISSPPOONNIIBBIILL::
personalul din cadrul departamentului tehnic  este compus
din 7 persoane, dintre care 5 persoane sunt administratori de
sistem cu o înaltã pregatire profesionalã, asigurându-se astfel
un suport tehnic non stop la cele mai exigente standarde.
Personal de intervenþie remote hands non-stop

� CCOONNTTAACCTT::
Calea Floreasca, Nr. 169, Cladirea IPA, parter, 
Sector 2, Bucuresti
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Eta2u / ITPS
� SSUUPPRRAAFFAATTAA DDAATTAARROOOOMM::  
75 mp

� CCAATTAALLOOGGAARREE CCOONNFFOORRMM CCOOMMPPTTIIAA::  
Tger 3

� IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUURRAA HHAARRDDWWAARREE::
• Servere: IBM System X ºi BladeCenter H , Dell.
• Storage: IBM TotalStorage DS ºi NetApp FAS (disk-uri FC,

SAS si SATA).
• Networking: SAN redundanþã cu switch-uri Cisco MDS seria

9000 pe FC , Cisco 2960 / 3560 Ethernet.

� CCOOMMUUNNIICCAATTIIII DDIISSPPOONNIIBBIILLEE::  
Redundanþã BGP cu 4 provideri, folosind rutere Juniper  J
Series. Capacitate instalatã 150 Mbp.

� PPOOWWEERR AANNDD CCOOOOLLIINNGG::  
Surse neintreruptibile de curent APC ºi Eaton ; Sistem de ali-
mentare redundant cu energie electricã, cu o capacitate de
peste 100 kW pentru echipamentele din datacenter ;
Platformã unicã de monitorizare ºi alertare pentru întreg eco-
sistemul (de la hardware ºi temperaturi pana la parametrii
aplicaþiilor), generator.

� PPRROOTTEECCÞÞIIEE LLAA IINNCCIIDDEENNTTEE::  
Sistem de alertare în caz de incendiu cu senzori de fum;
Sistem de stingere a incendiilor cu gaz.

� VVIIRRTTUUAALLIIZZAARREE::  
Virtualizare (VMWARE VIP ENTEPRISE, VMWARE Authorised
Consultant, MS Gold Certified Partner) .
• Server consolidation & automation: VMWare vSphere - ESX,

Vmotion, VirtualSMP, DRS; Microsoft Hyper-V (Windows
Server 2008) 

• VDI: Vmware View 4; Microsoft VDI 
• Application virtualization: Vmware ThinApp, Microsoft App-V 
UUNNEELLTTEE DDEE AADDMMIINNIISSTTRRAARREE::  
VMware vCenter

� SSEECCUURRIITTAATTEE::  
Juniper SSG ; Sistem de control acces bazat pe carduri mag-
netice, pazã permanentã 24/24, 7/7 ; Sistem de supraveg-
here video cu camere IP, accesabile prin internet.

� SSEERRVVIICCIIII OOFFEERRIITTEE::
ITPS este o companie care s-a desprins la începutul anului
2005 din Eta2u, pentru a obþine un mediu independent în
care se pune accent pe direcþiile de dezvoltare din domeniul
serviciilor profesionale ºi soluþiilor de înaltã performanþã,
bazate pe tehnologiile VmWare, Microsoft, Novell, Linux ºi
Unix, construite pe platforme IBM, HP, DELL, Cisco, Sun,
Fortinet, Juniper, NetApp, EMC.
- Outsourcing
- Servere Virtuale
- Implementare : Microsoft, Linux (Novell/SuSE Gold Partner),
CentOS preferred, Aplicatii Hardware (Cisco Premier Partner,
Juniper Partner, Fortinet Partner), Infrastructura Storage (IBM
1st Tier, NETAPP ASP, NETAPP APSP, SUN iFORCE Partner),
Virtualizare (VMWARE VIP ENTEPRISE, VMWARE Authorised
Consultant, MS Gold Certified Partner)
- Auditul infrastructurii IT
- Consultanþã IT.

� PPEERRSSOONNAALL DDIISSPPOONNIIBBIILL::
15 specialiºti din domeniile:
• Networking
• Comunicaþii de date
• Securitate
• Integrare de aplicatii ºi sisteme de operare eterogene.

� CCOONNTTAACCTT::
Office: +40 356-452.051
Fax: +40 356-452.052
office@itps.ro



DDEEBBLLOOCCAAÞÞII
posibilitãþile de calcul pregãtite
pentru schimbare prin puterea
convergenþei.

IInnffrraassttrruuccttuurraa  ccoonnvveerrssãã  HHPP  ddeebblloocchheeaazzãã  
sscchhiimmbbããrriillee  vviiiittooaarree  pprriinn  vviirrttuuaalliizzaarree  ppee  
HHPP  BBllaaddeeSSyysstteemm..

Virtualizarea serverului a redus costurile, 
dar puteþi face mai multe cu cea mai simplã
modalitate de conectare la reþele: HHPP  VViirrttuuaall
CCoonnnneecctt..

Cu HP BladeSystem, echipat cu servere HP ProLiant
G7 cu procesoare AMD Opteron™ din seria 6100,
HP Virtual Connect vã permite sã vã conectaþi doar o
datã ºi sã puteþi face modificãri în minute, nu în zile,
simplificând totul ºi economisind timp.

HP Virtual Connect poate asigura pânã la:
• 95% reducere a extinderii reþelei pe partea de server*

• 65% economii la costurile pentru echipamente*
• 40% reducere a energiei ºi a costurilor cu rãcirea*

Deblocaþi posibilitãþile cu o copie gratuitã HP Virtual Connect for
Dummies®: hhpp..ccoomm//ggoo//uunnlloocckk  

HP BladeSystem c7000 echipat 
cu server HP ProLiant BL465c G7 
cu procesoare AMD Opteron™ 
din seria 6100

*Pentru detalii despre argumentele afirmaþiilor, vizitaþi hp.com/go/unlock
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comerciale ale AMD.


