
Smart City ºi tehnologia IoT
(Internet of Things) sunt direcþii

strategice ale grupului
Deutsche Telekom

Reporter: Anul trecut, Telekom
România a dezvoltat în parteneriat cu
Cisco primul proiect pilot integrat de
tip Smart City, implementat în Parcul
Tineretului, în zona Orãºelului Copii-
lor, din sectorul 4 din Bucureºti.

Am rugãmintea sã-mi transmiteþi
dacã mai existã ºi alte proiecte ale Te-
lekom în Romania pentru conceptul
de Smart City?

Reprezentanþii Telekom România:

Suntem în discuþii, aflate în diverse
stadii, cu mai multe primãrii din þarã.
Vã vom þine la curent cu implementa-
rea, în viitor, a unor proiecte de acest
tip.

Reporter: În ce a constat acest pro-
iect realizat în Parcul Tineretului ºi
cât a costat?

Reprezentanþii Telekom România:

Soluþiile implementate de Telekom
România într-o zonã delimitatã din
Parcul Tineretului constau în patru
componente integrate: parcare inte-
ligentã, conectivitate Wi-Fi oferitã
gratuit, siguranþã publicã ºi iluminat
inteligent.

Soluþia de iluminat inteligent este
instalatã pe stâlpi echipaþi cu tehno-
logie LED ºi senzori sensibil i la
miºcare ºi la intensitatea luminii am-
bientale. Aceºtia pot fi controlaþi automat de la
distanþã pentru a creºte intensitatea luminii
când cineva este în preajma acestora. Imple-
mentarea soluþiei va genera reduceri de costuri
cu energia de pânã la 60%, un beneficiu semni-
ficativ pentru autoritãþile locale. Soluþia Wi-Fi
permite vizitatorilor parcului sã se bucure de
acces gratuit la Internet în zona delimitatã, iar
cea de siguranþã publicã cuprinde un sistem de
supraveghere video ºi o aplicaþie pe baza cãreia
pot fi identificate anumite scenarii predefinite
care vizeazã intervenþia autoritãþilor.

Soluþia de parcare inteligentã are un modul
pentru administraþia localã sau cea a parcãrilor,
care afiºeazã gradul de ocupare a spaþiilor de
parcare ºi nivelul traficului din zonã, iar utiliza-
torii finali (ºoferii) pot folosi o aplicaþie mobilã
pentru a afla în timp real dacã sunt locuri de

parcare disponibile în zona în care a fost
implementat proiectul.

Soluþiile de tip Smart City implementate în
sectorul 4 al Capitalei opereazã pe o platformã
dedicatã de tip Internet of Things (IoT). IoT per-
mite conectarea diverselor obiecte ºi platforme
la Internet ºi comunicarea "smart" între ele, prin
intermediul unor interfeþe inteligente.

Reporter: Ce îi lipseºte Capitalei ca sã fie un
oraº inteligent?

Reprezentanþii Telekom România: Sunt
semne îmbucurãtoare cã ne îndreptãm în direc-
þia potrivitã. Administraþia localã dã dovadã de
deschidere faþã de acest tip de proiecte. Este
doar o chestiune de timp pânã când vom vedea
implementate ºi alte soluþii de tip Smart City.

Reporter: Care sunt soluþiile de Smart City ale
Telekom România?

Reprezentanþii Telekom România: Am înce-
put acum câþiva ani cu un copac digital pe care
l-am "plantat" într-un parc din Timiºoara. Avem
în portofoliu diferite soluþii precum cea denu-
mitã Managed Wi-Fi, cu componente de data
analytics, care pot fi folosite cu succes de admi-
nistraþiile locale pentru a îmbunãtãþi viaþa cetã-
þenilor cu ajutorul tehnologiei.

În plus, în afarã de soluþiile prezentate în ca-
drul proiectului-pilot din Bucureºti, putem im-
plementa soluþii disponibile la nivelul Grupului
Deutsche Telekom pentru care Smart City ºi
tehnologia IoT (Internet of Things) sunt direcþii
strategice.
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