Serverele PRO SYS, durabilitate garantată

Prezentare generală

Profilul companiei:
Antena 1, membru al trustului de presă
Intact, este unul dintre principalele
posturi de televiziune din România.
Înfiinţat în 1993, Antena 1 a fost primul
post comercial românesc, care printr-o
creştere constantă şi susţinută a cotei
de piaţă, a ajuns în prezent să-şi dispute
poziţia de lider cu Pro TV.

Necesitatea:
Începând cu anul 2005, trustul Intact a
decis să lanseze şi alte posturi TV, astfel
a apărut necesitatea unei reţele IT
extrem de sigură, mult mai solidă şi mai
bine structurată.

Soluţia:
Printr-o
investiţie
semnificativă,
Antena 1 a cumpărat şase servere, care
funcţionează şi în prezent, fără să fi
suferit nicio cădere şi fără să aibă nevoie
de nicio intervenţie.

Beneficii:
•

Asistenţă pre-achiziţie

•

Soluţii individualizate

•

Durabilitate

•

Preţ avantajos

“De când au fost instalate și până acum, n-au avut nicio problemă. Merg
în continuare la fel de bine ca în prima zi”.
Ionel Brulea, department IT Antena 1

Antena 1, membru al trustului de presă Intact, este unul dintre cele mai mari şi cele mai
vizionate posturi de televiziune din România. Înfiinţat în 1993, Antena 1 a fost primul post
comercial românesc, care printr-o creştere constantă şi susţinută a cotei de piaţă, a ajuns în
prezent să-şi dispute poziţia de lider cu Pro TV.
În 2005, trustul Intact lansează al doilea post TV, Antena 3, o televiziune de nişă, cu o
acoperire tehnică de aproximativ 60% din ţară. Un an mai târziu, în 2006, urmează un alt
canal TV, Antena 4 , cunoscut publicului sub denumirea de Euforia Lifestyle TV. La
momentul respectiv, Euforia era singurul canal TV dedicat femeilor din România. Acelaşi an
aduce în peisajul media românesc şi Antena Internaţional, un post creat pentru românii din
afara ţării, care transmite o selecţie cu cele mai bune emisiuni şi spectacole, precum şi
grupaje de ştiri difuzate de Antena 1 sau Antena 3.
Luna martie a reprezentat momentul lansării unui alt proiect de televiziune, Antena 2,
dezvoltat cu o investiţie de 16 milioane de euro. Acest post TV a fost centrat pe talk-showuri şi dezbateri, abordând o gamă foarte largă de teme.
În iulie 2008 s-a lansat şi televiziunea GSP TV, un concurent puternic pentru celelalte posturi
de nişă din domeniul sportiv.
De-a lungul celor 16 ani de activitate, Antena 1, împreună cu toate celelalte canale de
televiziune dezvoltate ulterior, a realizat, în exclusivitate sau în coproducţie, materiale şi
producţii variate, începând cu emisiuni de divertisment, documentare şi evenimente
speciale şi ajugând chiar la seriale. Tot acest efort de producţie presupune o puternică şi
extrem de eficientă reţea IT şi un sistem de stocare şi protejare a datelor foarte bine pus la
punct.

Necesitatea

„Un beneficiu
important a fost
asistenţa în faza de
pre-achiziţie. PRO SYS
ne-a făcut sugestii
foarte pertinente
legate de configuraţia
serverelor şi
recomandări foarte
importante privind
detalii tehnice
esenţiale”
Ionel Brulea, department IT
Antena 1

Pe măsură ce Antena 1 s-a dezvoltat ca televiziune de succes, începând cu anul 2005,
trustul Intact a decis să lanseze şi alte posturi TV, mergând pe diverse nişe, fie deja
explorate, fie absolut noi pentru publicul român. Odată cu intenţia de lansare a Antenei 3,
Antenei 2, Antenei Internaţional şi a posturilor Euforia TV şi GSP TV, a apărut necesitatea
unei reţele IT extrem de sigură, mult mai solidă şi mai bine structurată. Acest proiect de
extindere presupunea astfel şi o dezvoltare a dotărilor IT, de aceea departamentul tehnic
al Antenei 1 a încercat să găsească echipamentele optime.
Soluţia
Ionel Brulea, care a intrat în echipa de IT a Antenei 1 exact în 2005, o dată cu aceste
restructurări, povesteşte cum a încercat să găsească serverele cele mai potrivite, care să
susţină schimbările din trust:
„În momentul acela, Antena 1 avea un consilier pe acel proiect de extindere, care lucra în
general cu importatorii Intel şi astfel, din vorbă în vorbă, mi-a recomandat 2 firme: PRO
SYS şi un concurent al său. Cei din urmă au fost, ca şi PRO SYS, foarte cooperanţi, dar au
ţinut preţul sus”.
În urma acestei recomandări, s-a început studierea ofertelor celor două companii, oferte
constând în echipamente IT, dar și servicii pre și post vânzare, ceea ce a dus la selectarea
companiei PRO SYS în vederea începerii colaborării. PRO SYS a avut de partea sa şi
avantajul preţului, semnificativ mai mic decât compania concurentă.
Cu o investiţie de 50.000 de euro, Antena 1 a cumpărat şase servere şi aproximativ 30 de
sisteme PC, pentru a-şi putea dezvolta noile canale TV planificate. Cele şase servere
funcţionează şi în prezent, fără să fi suferit nicio cădere şi fără să aibă nevoie de nicio
intervenţie. Singurele ajustări aduse acestor servere, de-a lungul timpului, au fost „doar
mici upgrade-uri făcute, de exemplu, pe la memorie”, după cum mărturiseşte domnul
Brulea.
Antena 1 a mai colaborat cu PRO SYS şi în perioada 2006-2007, solicitând încă două
servere pentru departamentul de contabilitate. Şi aceste servere, la fel ca primele şase,
şi-au demostrat durabilitatea în timp, funcţionând fără nicio problemă ulterioară.
Serverele achiziţionate de Antena 1, în afară de suport pentru contabilitate, după cum am
menţionat anterior, îndeplinesc și alte funcţii precum: gateway de internet, domain
controller, operator de e-mail şi suport pentru schimbul de materiale, în cazul special
content serverului.

Beneficiile
Un prim avantaj al PRO SYS, notabil încă de la început, a fost asistenţa în faza de preachiziţie. Echipa PRO SYS a ştiut că a înţelege necesităţile şi perspectivele clientului
reprezintă un plus în afacere şi că un client nu are nevoie de un simplu produs, ci de
acel produs individualizat pentru el. Prin urmare, PRO SYS a fost atent la cerinţele
clientului, propunându-i o soluţie potrivită şi fiabilă.
„Un mare beneficiu a fost asistenţa în faza de pre-achiziţie, pentru că PRO SYS ne-a
făcut sugestii foarte pertinente legate de configuraţia serverelor şi recomandări foarte
importante privind detalii tehnice esenţiale”, spune domnul Brulea.
Durabilitatea este al doilea avantaj cu care s-ar putea lăuda PRO SYS. Domnul Brulea a
subliniat eficienţa serverelor, care ani buni nu au avut nevoie de nicio modificare: „De
când le-am instalat, de atunci până acum, n-au avut nicio problemă. Merg în
continuare la fel de bine ca în prima zi”.
Nici beneficiul preţului nu trebuie trecut cu vederea, pentru că acest aspect obiectiv a
diferenţiat încă de la început PRO SYS de competitorii său, interni sau internaţionali,
care oferă aceeaşi calitate la un preţ mult mai mare.

