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• cel mai mare nod neutru de
schimb de trafic de date și
internet din România din punct
de vedere al volumului de trafic
tranzitat și al numărului de
operatori conectați
• Peste 180 GBPS trafic
agregat
• IPv4
and IPv6 supported
Noduri de interconectare
in principalele
zone ale tarii:
Bucuresti, Cluj, Iasi, Constanta, Craiova, Timisoara
etc
Punct de prezenta international – FRANKFURT
Hosting DNS servers: D,E,F,J,K L-root
Prima platforma de TV-Exchange
Member of the Euro-IX since 2008
Member of RIPE NCC since 2014

DINCOLO DE PROVOCARI:
LUNGUL DRUM CATRE CLIENT

Acest lucru a facut ca Romania in Anul 2010 sa fie numarul 1 in Europa la viteza de
internet si numarul 3 in lume Conform unui studiu realizat utilizand datele furnizate
de Akamai si regasite pe site-ul:

https://royal.pingdom.com/2010/11/12/real-connection-speeds-for-internet-users-across-theworld/

 Potrivit International Telecommunications Union, o

structură a ONU, dezvoltarea internetului de mare
viteză în România este datorată în mare parte
acestor reţele de cartier. Retelele de Cartier au fost
cele care au determinat gradul mare de penetrare a
serviciilor de internet in banda larga si dezvoltarea
rapida a numarului de conexiuni la internet in
ROMANIA.

2. IMPLEMENTARE PROIECT INFRASTRUCTURA INGROPATA
Si totusi….. a sosit momentul sa punem punct haosului si
aspectului din ce in ce mai neplacut al orasului - prin eliminarea
poluarii vizuale.
In 2006 Primaria Municipiului Bucuresti a demarat realizarea
documentatiei necesare proiectului NetCity – Reteaua metropolitana
de comunicatii care sa ofere integrat servicii de comunicatii pentru
orice utilizator interesat.
Beneficii pentru Cetateni:
- UN ASPECT CIVILIZAT AL ORASULUI PRIN REDUCEREA POLUĂRII VIZUALE
- ACCESS FLEXIBIL LA SERVICIILE FURNIZORILOR DE TELECOMUNICATII

Beneficii pentru Operatori:
- SIGURANTA, REDUNDANTA, OPTIMIZARE DE COSTURI, ACOPERIRE SI TIMP DE
REACTIE RAPIDA
- O INFRASTRUCTURĂ DE CALITATE ŞI LA PREŢURI REZONABILE

Beneficii pentru Municipalitate:
- VENITURI SUPLIMENTARE DIN REDEVENTE LA BUGETUL LOCAL,

INFRASTRUCTURA MODERNA PENTRU ORAS

Si cu toate acestea…..

www.interlan.ro
e-mail: office@interlan.ro

