
 
 

VERACOMP susține cu tehnologie educația viitorilor ingineri 

 

Veracomp a oferit Universității Politehnice București (UPB) tehnologie Fortinet de care va beneficia 

Departamentul de Inginerie în Limbi Străine din cadrul Facultății de Inginerie în Limbi Străine. 

Susținerea domeniilor vitale cu tehnologie de ultimă generație constituie un deziderat Veracomp 

care a fost implementat pentru prima oara în 2015, programul de parteneriat cu instituții de 

sănătate și educație fiind parte integrantă din filosofia companiei și una din modalitățile de a pune 

în aplicare componenta de responsabilitate socială. 

În cadrul parteneriatului încheiat, Veracomp a oferit necondiționat două echipamente FortiGate®, 

asigurând totodată și serviciile de suport tehnic necesare pentru implementarea acestora în 

infrastructura existentă. 

FortiGate® de la Fortinet sunt echipamente de securitate care utilizează ca metode de autentificare 

Active Directory, LDAP, RADIUS, SecurID și care asigură rețelei securitatea, conectivitatea și 

performanța necesare, conferind securitate deopotrivă aplicațiilor și datelor din sistem. 

Tehnologiile Fortinet dedicate securității rețelei sunt extrem de bine apreciate, soluțiile Fortinet 

reușind în mod constant să se plaseze în zona liderilor din Magic Quadrant întocmit de analiștii 

Gartner*. 

“Suntem onorați că putem parteneria cu instituții de talia Universității Politehnice București. 

Dincolo de determinarea Veracomp de a sprijini domenii sensibile precum educația și sportul, avem 

și satisfacția personală, am putea spune, de a „întoarce” fie și doar un pic către cei care au contribuit 

la evoluția noastră ca oameni și ca profesioniști; aceasta pentru că cei mai mulți dintre angajații din 

domeniul IT, și implicit din Veracomp, au trecut prin banca generică a Politehnicii București. Avem 

convingerea ca accesul la servicii și tehnologii de top ar trebui să se transforme cât mai rapid într-

un dat firesc pentru instituțiile educaționale de top.” declara Bogdan Sarbu, Brand Manager Fortinet 

în cadrul Veracomp. 

Fortinet este în prezent unul dintre cei mai puternici producători mondiali de soluții de securitate a 

rețelei, iar Veracomp este distribuitor autorizat Fortinet în Romania. 

* https://www.fortinet.com/solutions/gartner-enterprise-firewalls-mq.html 

   https://www.fortinet.com/corporate/about-us/newsroom/press-releases/2017/leader-gartner-mq-utm-smb.html 

 

Despre VERACOMP 

Veracomp Europe a fost înfiintat în 2007, iar de atunci a înregistrat o evoluție permanent ascendentă. În prezent, are o 

rețea extinsă de parteneri specializați, cu prezență la nivelul întregii țări, cărora le asigură un portofoliu variat de soluții 

de securitate, networking, stocare și telecomunicații, servicii de suport tehnic, presales și educațional. Pentru mai multe 

detalii, vizitați www.veracomp.ro  
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