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	Actualizare: 14 jul 2015
	expirare: 17 jul 2016
	referinta: TRSE20150512001
	Descriere: IMM-ul suedez dezvolta software de proiectare si analiza pentru a fi utilizat de designerii de Ethernet si inginerii de sistem, arhitecti si integratori pentru a intelege, construi, verifica si optimiza performanta si sincronizarea incepand cu estimari timpurii si pana la verificarea finala.Compania se afla in acest moment in curs de dezvoltare a unei tehnologii si software unice pentru anticiparea decalajelor (intarzierilor) in retelele de date (switched Ethernet), pentru predictia nivelurilor de interferenta (jitter). Ei au dezvoltat deja un software prototip pentru utilizare off-line insa doresc sa investigheze daca este fezabil pentru utilizare in rutarea traficului in timp real a fluxurilor de comunicare date online, abordand initiative in jurul software-defined networking (SDN).Pentru a realiza un plan de afaceri si un plan de dezvoltare ulterioara, compania doreste sa gaseasca un expert care sa lucreze in domeniul SDN. Pentru moment ideea de afacere consta in dezvoltarea, productia si comercializarea unui software de control pentru retelele Ethernet. Software-ul actual al companiei este utilizat de designerii si inginerii de sistem, arhitectii si integratorii de retele Ethernet, in principal pentru a se asigura ca Ethernetul poate fi utilizat in sisteme de aplicare sensibile la timp. In viitor, ambitia este de a ajuta operatorii de retele sa mareasca pragul de raspuns al retelelor, asigurand o experienta aproape fara intreruperi pentru utilizatorul final prin initiative SDN care pot automatiza managementul si controlul retelei mentinand in acelasi timp nivelul de calitate pentru clienti, chiar si in perioadele cu fluctuatii de trafic mari si rapide.
	Specificatie: Expertul cautat trebuie sa aiba cunostinte solide in Software Defined Networking (SDN), in mod specific in ceea ce priveste:- cunoasterea si ultimile dezvoltari tehnologice despre SDN cercetar si dezvoltare. - aspectele practice inclusiv sincronizare, scalare sin integrare pentru utilizator- principalele amenintari si posibilitati in ceea ce priveste SDN- cerinte pe termen scurt si lung ale clientilor si potentialul de afaceri al SDN. - posibile strategii de piata, viabilitate economica si orientarea catre clienti.
	comentarii 1: Stadiu de concept
	Data crearii: 12 may 2015
	tip marimea firmei: microintreprindere
	anul infiintarii: 2000
	implicare: Da
	Rezumat: Un IMM din Suedia care lucreaza cu software de analiza pentru optimizarea sincronizarii si performantei sistemelor a  dezvoltat o tehnologie unica pentru anticiparea decalajelor (intarzierilor) in retelele de date (switched Ethernet), pentru predictia nivelurilor de interferenta (jitter). Compania cauta experti care i-ar putea asista in realizarea unei strategii de afaceri pentru implementarea tehnologiei pentru trafic in timp real cu rutare online pentru Software Defined Networking (SDN). Compania este interesata de orice feluri acorduri de colaborare tehnica.
	comentarii 2: Cercetare privata (interna)
	Tip marime partener: -
	Tip parteneriat: Acord de cooperare tehnica
	Tipul partenerului: Partenerul cautat trebuie sa aiba pregatire tehnica, de afaceri sau academica, cunostinte in domeniul dezvoltarii de software pentru Internet in general si, in special, despre Software Defined Networking (SDN) - sa fie designer Ethernet, inginer de sistem, architect/integrator si/sau dezvoltator de afaceriParteneriuul vizat trebuie sa trebuie sa aiba cunostinte solide in Software Defined Networking (SDN), in mod specific in ceea ce priveste:- cunoasterea si ultimile dezvoltari tehnologice despre SDN cercetar si dezvoltare. - aspectele practice inclusiv sincronizare, scalare sin integrare pentru utilizator- principalele amenintari si posibilitati in ceea ce priveste SDN- cerinte pe termen scurt si lung ale clientilor si potentialul de afaceri al SDN. - posibile strategii de piata, viabilitate economica si orientarea catre clienti.
	Descarca Expresia de Interes: 
	Subiect: EXPERTI IN SOFTWARE DEFINED NETWORKING (SDN) - RETEA DEFINITA PE SOFTWARE
	Tip solicitare: SOLICITARE DE TEHNOLOGIE
	limbi: engleza, suedeza
	tara: Suedia


