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Migrare servicii
telefonie la Vodafone

S-a asigurat suportul tehnic și s-a colaborat cu echipele Vodafone la portarea numerelor UPT și 
migrarea infrastructuri:

• 1200 linii telefonice

• 11 trunchiuri de acces

• 13 centrale telefonice

• 10 linii telefonice individuale

• 5 servicii fax2mail
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Dezvoltare rețea date

• Au fost instalate 4 circuite VPN Layer 2 100Mbps între Centrul de Comunicații și:
– Biblioteca Centrală
– Chimie
– Hidrotehnică
– Rectorat

• S-a conectat rețeaua Wi-Fi de la Cantina Studențească prin fibră optica la rețeaua 
de date a UPT 
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Implementare soluție unificată
pentru Intranet și comunicații electronice 1/2

• A fost implementata o soluție de management centralizat al identității electronice: Microsoft Active Directory

• A fost integrată în mod federalizat (autentificarea se face exclusiv pe infrastructura UPT, parolele nefiind 
replicate in cloud) cu infrastructura locală UPT soluția cloud Microsoft Office 365 care oferă:

– Mesagerie electronică: Outlook
– Calendar electronic integrat la nivel de organizație
– Mesagerie instantă cu indicator de prezentă și funcționalități voce/video, partajare ecran, conferință
– Catalog electronic global de adrese e-mail, locații și nr de telefon
– Portal personal accesibil securizat și cu posibilitate de partajare selectivă
– Spațiu de stocare in cloud: SkyDrive Pro (25 GB / user)
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• Au fost migrate 25 domenii de mail la domeniul unic: UPT.RO

• Toate adresele de mail au fost standardizate la formatele premune.nume@upt.ro și 
prenume.nume@student.upt.ro

• S-au creat peste 2800 conturi pentru studenți

• S-au creat peste 1600+ conturi pentru personal UPT, la care s-au adăugat alias-uri adresele de mail vechi și 
informații utile: nr telefon cabinet, locație cabinet

Implementare soluție unificată
pentru Intranet și comunicații electronice 2/2
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Implementare și 
dezvoltare aplicații software

• S-a actualizat aplicația GISC cu module pentru:
– studiile postuniversitare noi apărute
– generare fișiere pentru aplicația cazare.upt.ro
– module noi de program pentru editarea foilor matricole parţiale pentru studenţii ERASMUS şi a suplimentelor la diplomă pentru absolvenţii

ERASMUS.

• S-a actualizat aplicația înscriere on-line ENROLL

• S-a realizat și implementat aplicația software on-line pentru cazarea în căminele UPT: cazare.upt.ro

• S-a realizat și implementat aplicația software on-line COGITO pentru înregistrarea activității științifice: cogito.upt.ro

• S-a actualizat soft-ul la soluția de control acces din Biblioteca Centrală și Campusul UPT, pentru a permite emiterea 
de legitimații conform cerințelor UPT

• S-a actualizat soft-ul la soluția de control acces de la Baza Sportivă 2, pentru a permite diversificarea tipurilor de 
abonamente
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Licențiere Microsoft Windows & Office Professional

• A fost încheiat un acord de tip Microsoft Open Value Subscription pentru produsele Microsoft care ne oferă:
– Windows (upgrade la orice versiune)
– Office Professional Plus
– Microsoft Core Client Acces Licenses
– Forefront EndPoint Protection

• S-a instalat un server Key Management System care permite activarea licențelor Microsoft in mod securizat 
exclusiv din interiorul rețelei IP a UPT, astfel oricine din UPT poate sa-si activeze soft-ul fără a mai aștepta o 
cheie de activare
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Donație echipamente IT Alcatel-Lucent

S-au făcut demersuri la compania de telecomunicații Alcatel-Lucent pentru a primi sub formă de donație 
următoarele echipamente, in valoare aproximativă de 8000 Euro care sunt folosite la infrastructura IT a UPT

• 1 x Rack Dell 24U
• 1 x Router CISCO 3845
• 1 x Switch Alcatel-Lucent Omniswitch 6850-24
• 1 x Switch Alcatel-Lucent Omniswitch 6800-24 
• 5 x Server Intel Mullins
• 4 x Server Dell PowerEdge 1950
• 2 x Server Dell PowerEdge 1850
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