
  

РЕФЕРЕНЦИЯ 

Телепоинт ООД (гр. София, гр. София, зона Б18, ул. „Овче поле“ №122), дава настоящата 

референция на Телехаус АД  (гр. София, жк. Младост 2, бл. 212, ет.11,)  като резултата на успешно 

изпълнени ангажименти и задължения по договор (Договор №5648/01.07.2020). Предмет на 

договора (Доставка, монтаж, конфигуриране, тестване, предаване, поддържане и сервизиране 

на система под ключ, за съхранение и отдаване и защита на големи масиви от данни). 

Системата се състои от (6 броя сървъри, 2 SAN комутатора, 1 брой Мрежов комутатор) 

работещи съвместно в клъстерна структура с общ обем дисково пространство (30 TB). 

Операционна среда и софтуер за управление на големи масиви от данни ( Apache Cassandra). 

Изградена е защита на данните от неоторизиран достъп (Radware). 

Потвърждаваме , че всички дейности по тази поръчка, бяха изпълнени качествено и в 

срок от екипа на Телехаус АД. Целият хардуер беше доставен в срок с необходимите документи 

към него. Инсталациите на операционният и приложен софтуер бяха извършени оперативно и 

компетентно, съпроводени с нужните ни обучения. 

Високо квалифицираните специалисти на Телехаус АД: 

• Христо Йончев -  Експерт по Microsoft облачни технологии и Експерт по 
управление и администриране на бази от данни  

• Пламен Йорданов Хараламбиев  - Експерт по ITIL в IT Service Management  

• Георги Генов - Експерт по мрежови технологии 

• Преслав Илиев - Експерт по мрежови технологии 

• Стефан Николов - Експерт по мрежови технологии 

• Стефан Хитров - Експерт по технология за защита от проникване - Intrusion 
Prevention System (IPS)  

• Йовко Йовков - Експерт по Линукс  

• Денис Антонов - Експерт по администриране на Cloudera 

• Николай Пенев – Експерт управление на проекти 

• Димитър Вълкарев - Специалист по управление и внедряване на хардуерни 
системи  
 извършиха всички дейности бързо с коректно и пораждащо доверие отношение. Всичко 

това ни дава основание, да препоръчаме Телехаус, като надежден и коректен партньор 

изпълняващ отговорно и в срок, всички свои ангажименти. 

Дейностите по поддръжка и сервизиране на хардуера и софтуера се изпълняват 

прецизно и безапелационно. Защитата работи и до сега няма никакви инциденти. 

Доставената от Телехаус АД специализирана система за работа с големи масиви от данни 

е внедрена в експлоатация и работи прецизно вече (2 години). 

Всичко това доказа качествата и възможностите на Телехаус АД и ни дава основание, 

горещо да ги препоръчаме , като правилният избор на партньор за изпълнение на сходни 

проекти. 
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