
„Pentru noi, decizia alegerii Cisco a fost �rească. Echipamentele și tehnologia Cisco se bucură de o 
reputație de necontestat atât la nivel mondial, cât și pe piața din România. Vorbim despre o 
tehnologie durabilă și o investiție sigură pe termen lung. În plus, un alt avantaj major îl reprezintă 
echipa de experți locală, care ne poate oferi suport în orice moment”.

O tendință generală în rândul companiilor, indiferent de domeniul în care activează, este de a amâna 
pentru o dată ulterioară investițiile în tehnologii adaptate nevoilor actuale de securitate. Cât de riscantă 
s-a dovedit această abordare, au con�rmat-o atacurile ransomware de anul trecut asupra companiilor 
din România.

Într-un peisaj al amenințărilor cibernetice a�at într-o permanentă schimbare, cea mai bună opțiune 
pentru companii este să pună, mai întâi, bazele unei infrastructuri solide, pentru a putea face față 
oricăror tipuri de amenințări de securitate. 

O astfel de companie este TMK-ARTROM 
S.A. Slatina, o companie cu o istorie de 
peste 25 de ani în România. TMK-ARTROM 
produce ţevi pentru industria fabricării 
automobilelor, producţia sculelor de foraj la 
mare adâncime, industria sculelor de foraj 
pentru zăcăminte de şist, fabricarea de 
cilindri hidraulici, printre clienții companiei 
numărându-se branduri consacrate în 
aceste domenii. TMK-ARTROM este parte 
a grupului rus TMK, o companie cu afaceri 
de 3,3 mld. euro în 2016, 42.000 de 
angajaţi şi 27 de fabrici în şase ţări. 

Pentru TMK-ARTROM, inovațiile și trecerea la tehnologiile digitale reprezintă un obiectiv strategic 
prioritar, compania investind de-a lungul timpului în tehnologii și soluții de securitate adaptate să 
răspundă proactiv amenințărilor cibernetice. În primii ani după privatizarea uzinei și intrarea ei în familia 
TMK, organizația a avut ca țintă consolidarea și creșterea capacităților de laminare, a volumelor de 
vânzări, dar și asigurarea securității tuturor echipamentelor de producție și tehnologice.

Compania a pus bazele unei infrastructuri solide și integrate și a implementat primul �rewall Cisco PIX, 
în urmă cu mai mult de 10 ani. 

În contextul tot mai amenințător al unor atacuri informatice invizibile majorității sistemelor de securitate 
actuale, care au afectat numeroase instituții și companii din România, TMK-ARTROM a decis să 
sporească măsurile de securitate și să facă un upgrade al infrastructurii. 

Pentru implementarea soluției de securitate a fost aleasă compania ETA2U, partener Cisco cu o largă 
experiență și numeroase certi�cări pe zona de securitate.  

Inovațiile și tehnologiile digitale – obiectiv strategic prioritar pentru 
TMK-ARTROM S.A. Slatina



pune la dispoziția clienților toate materialele necesare pentru o implementare cât mai ușoară. 
Suportul direct sau al partenerilor Cisco a fost în egală măsură un ajutor în implementarea rapidă 

automatizare și reducerea necesității intervenției umane. Rezultatul este o rețea inteligentă, care 
oferă suport ca platformă integrată și adaptată tendințelor pieței IT”.

Florin Râmboiu, Product Manager ETA2U

„Soluția de securitate propusă a fost extinsă la nivelul întregii infrastructuri LAN prin implementarea 

reziliență, integrare facilă cu servere, storage și platforma de ultimă generație de switch-uri Cisco 
Catalyst cu capabilități avansate în ceea ce privește integrarea în ecosistemul de stopare și 
prevenire a atacurilor cibernetice. Acest lucru permite evitarea amenințărilor începând de la 
nivelele de jos ale infrastructurii și, în același timp, asigură o reziliență sporită a rețelei de date.”
Dan Iagar, Lead Consultant si Radu Mustață, Project Manager, ETA2U

Soluția de securitate implementată la TMK-ARTROM este formată din echipamente redundante NGFW 
(Next-Generation Firewall) din seria 2100, care au activate licențele IPS (Intrusion Prevention System) 
de prevenție a intruziunilor și AMP (Advanced Malware Protection) de protecție avansată împotriva 

Email-ul este un instrument de business critic, care poate expune organizațiile
unei game largi de amenințări. E important pentru orice companie să știe să
le identi�ce pe cele cu adevărat importante și pe cele care reprezintă
un risc de securitate. Astfel, pentru a asigura o protecție  avansată împotriva 
amenințărilor venite prin intermediul e-mail-ului,TMK-ARTROM a decis 
să implementeze soluțiile ESA (Email Security) și WSA  (Web Security), ambele 

Toate aceste soluții fac parte dintr-o arhitectură integrată în platforma de acces ISE (Identity Services 
Engine), care permite vizibilitate și control la nivelul utilizatorilor și dispozitivelor care se conectează la 

„Provocarea pe care am avut-o a fost schimbarea infrastructurii existente cu o soluție modernă, 
scalabilă și performantă, cu costuri reduse și care să ofere securitatea ca parte integrata la toate 
nivelurile, fără să îngreuneze productivitatea.“

protejate cu o soluție AMP (Advanced Malware protection). În colaborare cu Talos, această soluție 
reușește să blocheze atașamentele infectate sau mail-urile care conțin link-uri rău intenționate. Nu în 
ultimul rând, spam-ul nu mai reprezintă o problemă pentru companie. Prin intermediul ESA, se 
�ltrează marea majoritate a mesajelor de tip spam, �ind monitorizate politicile de acces si rolurile 
atribuite utilizatorilor.  



„Aceste tehnologii ne oferă oportunitatea de a automatiza întreaga infrastructură, astfel încât 
departamentul IT să se poată concentra pe inovație și pe suportul operațiunilor în instituție și nu 
pe acțiuni de troubleshooting sau con�gurare și mentenanță. De asemenea, la fel de important, 
ne oferă liniște și e�ciență în furnizarea serviciilor către utilizatori, fără întreruperi de activitate și cu 
perspectiva de a avea o platformă IT care să se poată adapta tendințelor tehnologice ale acestui 
deceniu. Procesele companiei au fost îmbunătățite constant, iar performanța serviciilor oferite a 
crescut odată cu nivelul de securitate necesar în instituție”.

„În prezent, testăm soluția de protecție prin intermediul 
DNS – Cisco Umbrella, care ne oferă un layer de securitate 
suplimentar în lupta împotriva atacurilor de tip 
ransomware, atât de des întâlnite în ultima perioadă. În 
plus, această soluție permite degrevarea echipamentelor 
existente de a mai �ltra informația, cu condiția ca utilizatorii 
sau echipamentele care comunică în internet să �e 
blocate în momentul solicitării conexiunii, dacă Cisco 
TALOS (Security Intelligence Operations) recunoaște 
adresa IP ca având o reputație scăzută sau care poate 
aduce riscuri pentru utilizatori”.

În contextul creșterii exponențiale a atacurilor cibernetice, dar și a dispozitivelor conectate la rețea, 
companiile trebuie tot mai mult să se orienteze către o abordare arhitecturală a securității. Soluțiile de 
securitate Cisco oferă companiilor un control la nivel granular și abilitatea de a extinde protecția dincolo 
de perimetrul în care își desfășoară activitatea.

 

 

Infrastructura și soluțiile de securitate Cisco deservesc atât TMK-ARTROM, cât și TMK-REȘIȚA, sursa 
de țaglă pentru fabrica de la Slatina, asigurând protecția întregii activități operaționale și transferul de 
informații în siguranță. 

Încă de la în�ințare, TMK-ARTROM a pus un accent deosebit pe calitate, unul dintre obiective �ind de 
a investi continuu în îmbunătățirea sistemului de securitate.

Arhitectura de securitate Cisco asigură protecția întregii platforme actuale de comunicații prin 
tehnologiile de Datacenter - Nexus 3K / 9K și UCS C220 și C240, Collaboration - TP, CMS, BE6K, 
Switching - seria Catalyst 2K și 3K și Wireless - AP din toate gamele, controller 2504.


