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Fondată în 1953, IRUM este o companie specializată în

construcţii de maşini și utilaje. IRUM are peste 500 de

angajați și o fabrică de 175.000 m2 în Reghin, Mures.

IRUM s-a concentrat întotdeauna pe producția,

dezvoltarea şi serviciile dedicate utilajelor de

exploatare forestieră. În 2010 în porfofoliul companiei

au intrat și utilajele agricole. Fiecare model nou vine

după ani de proiectare virtuală, testare și prototipare

înainte ca alți pași să fie făcuți în procesul de

dezvoltare, iar aproximativ 70% din componentele

tractorului forestier sunt producție proprie.
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Din 2017 Dendrio este alături de IRUM în calitate de 
partener de tehnologie 

și asigură continuitate proiectelor:
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Detalii tehnice

Dendrio realizează un audit al infrastructurii de networking și security.
Au fost analizate peste 100 de echipamente/subscripții. Scopul a fost
evaluarea situației curente a infrastructurii și determinarea zonelor în
care se pot face îmbunătățiri din punct de vedere configurare, operare
și acces. În urma auditării au fost identificate mai multe puncte în care
s-a intervenit ulterior cu succes.
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Dendrio este ales din nou ca partener de implementare pentru o
soluție de security bazată pe subscripții Checkpoint NGTX Virtual
Appliances (4 Vcores). Scopul a fost alegerea unui vendor care să
ofere protecție multi-layer în timp real pentru amenințări zero-day
precum și pentru amenințările cunoscute. IRUM a optat pentru
varianta de subscripții cu scopul de a testa soluția în mediu de
producție, cel puțin un an.



Am făcut trecerea la o soluție de securitate bazată pe appliance-uri
hardware High Availability Checkpoint NGTPS. S-a considerat că
aceste NGFW (care au facilități de Application Control, URL Filtering,
IPS, Antivirus, Anti-Bot și Email Security) sunt cele mai potrivite pentru
nevoile lor curente și viitoare.

Au fost analizate pentru acest proiect, soluții de la Cisco, Fortinet, Palo
Alto și Sonic Wall, IRUM alegând soluția de la Checkpoint. Proiectul a
fost unul de succes, problemele de securitate, vizibilitate și raportare
fiind eliminate.
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Dendrio a implementat o soluție Enterprise Wireless bazată pe 50 AP-
uri Cisco 9115AX + Cisco 9800 Virtual Wireless Controllers. IRUM a
solicitat o soluție care să ofere conexiuni securizate, arie de acoperire
bună, compatibilitate cu o multitudine de device-uri și scalabilitate.
Soluția trebuia să acopere zona de birouri, producție cât și zone
intermediare acestora.

Post-implementare feedback-ul este unul foarte bun, în mod deosebit
pe calitatea serviciilor de implementare prestate de catre echipa
tehnică a Dendrio.



2021

Nivel Enterprise

Redesign rețea Am implementat proiectul de redesign al rețelei IRUM, proiect care a
avut ca și scop arhitecturalizarea și standardizarea rețelei la nivel
Enterprise, creșterea scalabilității, îmbunătățirea layerelor de security
și o zonă de distribuție mai bine definită. Ulterior implementării, clientul
se poate conecta intern și extern mai sigur și mai eficient la mai multe
hale de producție, depozite și birouri. De asemenea, zona de
segmentare a fost mult îmbunătățită, lucru care le permite
containerizarea potențialelor probleme și eliminarea cascadării
acestora în rețea. Întreaga rețea a fost optimizată pentru performanță
și redundanță, acest lucru putând fi observat aproape imediat în mediul
de producție.
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Dendrio este interesat de nevoia de business. Dupa ce
înțelegem cum vă definiți succesul proiectului, putem
implementa soluții integrate IT care să vă ajute să
ajungeți rapid și eficient la rezultatele dorite. Avem
focus pe infrastructuri securizate în mediu hibrid (atât
on-premise cât și în cloud). Discutăm de componente
hardware, software și servicii de proiectare,
implementare și suport a arhitecturilor complexe de
infrastructură atât din perspectiva rețelei de date cât
și a soluțiilor specifice de datacenter.

Care este provocarea cu care se confruntă compania ta?
Cere sfatul unui arhitect de soluții Dendrio

Am implementat cele mai noi soluții de cyber-
security, pentru ca producătorul unicului tractor 100%
românesc din piață să fie preocupat de vânzări,
nu de viruși.

Echipa IT de la IRUM se poate concentra acum pe
proiectele care sprijină business-ul, știind că protocoa-
lele de securitate sunt actuale, au parte de un
management centralizat și raportare în timp real, iar
inginerii Dendrio oferă continuu suport tehnic și soluții
de optimizare.

Pentru IRUM, upgrade-ul realizat de inginerii Dendrio a
însemnat mai multă tracțiune pe terenul dificil al
securității datelor.

Beneficii
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