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Erika del Carmen Garay Obando

Breve biografía del candidato.
Mi nombre es Erika del Carmen Garay Obando, Tengo 28 aos de edad.
Soy ingeniera en redes.
Tengo alrededor de 5 años 1/2 de trabajar en proveedores de servicios.
Ha sido una de las mejores decisiones incursionar en este mundo de las telecomunicaciones.
Háblanos de ti. La persona y sus intereses.
Tengo muchas ganas de seguir aprendiendo en este maravilloso mundo de las telecomunicaciones. Creo que
como la mayoria de ustedes, me trazo metas a largo y corto plazo. Entre ellas adquirir siempre mas
conocimientos en esta materia y acceder a diversos recursos,plataformas y actualizarnos en todas las areas si
es posible.
Me veo con más certificaciones dentro de 2 años.
Háblanos de tu trayectoria, tu formación y desarrollo profesional.
Finalizando el ultimo año de la universidad empecé a buscar oportunidades para adquirir experiencia y
afortunadamente inicié en un proveedor de servicios dando soporte técnico, posteriormente se presento la
oportunidad de ingresar a un noc.
A lo cual inmediatamente acepte a pesar de muchos obstaculos seguí tomando los cursos de lacnic, y
adquiriendo más conocimiento el cual lo pude llevar a la practica. Despues de 3 años se me presentó la
oportunidad en otro proveedor de servicios y en el cual seguí adquiriendo conocimientos que han
contribuido a mi formación profesional.
Actualmente sigo preparándome para llevar a cabo una certificación y seguir mejorando cada día.
Cuenta cómo nació tu interés por participar en LACNIC y cuál es tu historia con LACNIC.
Durante mi 1er año laborando en un proveedor de servicios me dí cuenta de los cursos y actividades que
realizaban anualmente. Me sentí motivada a estar en los eventos que reunen a multiples empresas de la
región para dar a conocer novedades en temas de seguridad, implementaciones y recomendaciones. con
respecto a protocolos, equipos servicios, lo cual aporta mucho al desarrollo de cada persona.
¿Cuál es tu visión de LACNIC, su misión y el papel de LACNIC como factor de desarrollo y crecimiento de la
región?
Es una entidad encargada de administrar el direccionamiento ip a los distintos proveedores de servicio.
Su misión es capacitar y apoyar a los ISP en temas de protocolos de comunicación. Actualizarlos para que
conozcan las ultimas mejoras de estos y el uso apropiado.

¿Qué crees que es lo más importante que aportarás a LACNIC como integrante del órgano en caso de ser
elegido y qué te motiva para postularte a dicha posición?
Tengo muchisimos deseos de integrarme, ya que soy colaboradora, autodidacta, me gusta compartir mis
conocimientos con las demas personas. Es la mejor manera de relacionarme con otras entidades en la región
para abordar temas relacionados con nuevas tecnologias, protocolos, e impulsar a jóvenes que estan
iniciando en este maravilloso mundo de networking.

Ø Criterios de Idoneidad Deseables
Respuestas enviadas por el/la candidato/a a través del cuestionario de Incompatibilidades, Capacidades e
Idoneidades:
Que tenga o haya tenido algún nivel de participación en órganos electivos de LACNIC.
Ninguno
Que participe o haya participado en alguno de los foros técnicos de la región (FLIP6, Foro de Seguridad,
Foro de Interconexión, Foro de Operadores).
Peering Forum
Que participe o haya participado u organizado eventos auspiciados por LACNIC (LACNIC, LACNIC
ONtheMOVE, AMPARO, etc.).
Evento LACNIC / LACNOG
Vínculo profesional o laboral (ya sea como empleado, asesor, consultor, directivo y/o accionista) con
entidades titulares de recursos numéricos en la región (asociados LACNIC).
Ingeniera de red de un isp miembro de lacnic.
Vínculo profesional o laboral (ya sea como empleado, asesor, consultor, directivo y/o accionista) con
organizaciones de la comunidad técnica de la región.
Con otros proveedores miembros de lacnic, he laborado.
Brief biography of the candidate.
My name is Erika del Carmen Garay Obando, I am 28 years old. I am a network engineer.
I have been working with service providers for approximately five and a half years.
Entering the world of telecommunications was one of the best decisions I have ever made.
Tell us about yourself and your interests.
I really want to continue to learn in this wonderful world of telecommunications.

I believe like most of you, I set short- and long-term goals for myself. These include constantly acquiring
knowledge in this field, taking advantage of various resources, platforms, and keeping up to date in all areas
whenever possible.
In two years time, I see myself having more certifications.
Tell us about your work experience, education and professional development.
While completing my last year at university, I began to look for opportunities to gain experience and,
fortunately, I joined a service provider as technical support and I later had the chance to join a NOG.
Despite multiple obstacles, I immediately accepted this opportunity and started taking the courses offered by
LACNIC and expanding my knowledge, which I have been able to put into practice. After three years, I was
presented with the opportunity to join another service provider, where I continued to learn and strengthen
my professional training.
I am currently preparing for a certification exam and continue to learn daily.
Tell us why you are interested in participating in LACNIC and your history with the organization.
During my first year working at a service provider, I learned of the courses and activities organized annually
by LACNIC. I felt motivated to attend the events which bring together multiple companies from across the
region to disseminate news on topics such as security and implementations s well as
recommendations on protocols, equipment, and services, which are a great contribution to our personal
development.
What do you think of LACNIC, its mission, and the organization’s role as a driver of growth and
development in the region?
It is an entity responsible for managing IP addresses for the various service providers.
Its mission is to provide training and support ISPs on communication protocol related issues. Providing
updates so that they will be aware of their latest improvements and their proper use.
In your opinion, what would be your greatest contribution to LACNIC as a member should you be elected?
What motivated you to run for a position on the elective body?
I really want to be a part of LACNIC, as I like to collaborate, I am self-taught, and like to share my knowledge
with others. It is the best way to interact with other entities in the region to address issues related to new
technologies, protocols, and motivate young people who are starting out in this wonderful world of
networking.
Ø Desirable Suitability Criteria
Answers submitted by the candidate through the Questionnaire on Incompatibilities, Capabilities and Suitability:
Having or having had some level of participation in LACNIC's elected bodies.
None

Participating or having participated in one of the regional technical forums (FLIP6, SecurityForum,
Interconnection Forum, Network Operators Forum).
Peering Forum
Participating or having participated or organized events sponsored by LACNIC (LACNIC, LACNIC OnThe
Move, AMPARO, etc.)
LACNIC / LACNOG event
Professional or employment ties (whether as an employee, advisor, consultant, manager
and/orshareholder) to organizations which have been assigned number resources in theregion (LACNIC
members).
Network engineer at an ISP that is a member of LACNIC.
Professional or employment ties (whether as an employee, advisor, consultant,
and/orshareholder) to organizations that are part of the regional technicalcommunity.

manager

I have worked with other providers that are LACNIC members.
Breve biografia do candidato.
Meu nome é Erika del Carmen Garay Obando e tenho 28 anos.
Sou formada em Engenharia em Redes. Tenho cerca de 5 anos e meio de trabalho em prestadores de
serviços. Entrar neste mundo das telecomunicações foi uma das minhas melhores decisões.
Conte-nos sobre você, a pessoa e seus interesses.
Eu realmente quero continuar aprendendo neste maravilhoso mundo das telecomunicações. Acredito que,
como a maioria de vocês, estabeleço objetivos de longo e curto prazo para mim. Dentre eles, adquirir sempre
mais conhecimento nessa área e acessar diversos recursos, plataformas e nos atualizar em todas as áreas, se
for possível. Eu me vejo com mais certificações em 2 anos.
Conte-nos sua trajetória, formação e desenvolvimento profissional.
No final do último ano da faculdade comecei a buscar oportunidades de ganhar experiência e felizmente
comecei em uma prestadora de serviços dando suporte técnico, depois surgiu a oportunidade de entrar a um
noc, ao que aceitei de imediato. Apesar de muitos obstáculos, continuei fazendo os cursos do LACNIC, e assim
fui adquirindo mais conhecimentos os quais pude pôr em prática.
Após 3 anos tive uma nova oportunidade de atuação em outro prestador de serviço, no qual continuei
adquirindo conhecimentos que contribuíram para a minha formação profissional. Hoje continuo me
preparando para obter uma certificação e continuar melhorando a cada dia.
Conte como nasceu seu interesse em participar em LACNIC e qual é a sua história com LACNIC.
Durante o meu 1º ano de trabalho em uma empresa prestadora de serviços tomei conhecimento dos cursos e
atividades que o LACNIC realizava anualmente. Me senti motivada por estar nos eventos que reúnem
múltiplas empresas da região para divulgar novidades sobre questões de segurança, implementações e
recomendações em relação aos protocolos, equipamentos, serviços, o que muito contribui para o
desenvolvimento de cada pessoa.

Qual é a sua visão de LACNIC, sua missão e o papel de LACNIC como fator de desenvolvimento e
crescimento da região?
É uma organização responsável pela gestão do endereçamento IP aos diferentes prestadores de serviços. Sua
missão é capacitar e apoiar os ISP em questões de protocolos de comunicação. Atualizá-los para que
conheçam as últimas melhorias destes e seu uso apropriado.
Qual será sua contribuição mais importante a LACNIC como integrante do órgão em caso de ser escolhido e
o quê te motiva a nomear-se para dita posição?
Quero muito me integrar, já que sou colaboradora, autodidata, gosto de compartilhar meus conhecimentos
com outras pessoas. É a melhor forma de que eu possa interagir com outras organizações da região para
tratar de questões relacionadas com novas tecnologias, protocolos e impulsionar os jovens que estão
iniciando neste maravilhoso mundo do networking.
Ø Critérios de Idoneidade Desejáveis
Respostas enviadas pelo/a candidato/a através do questionário de Incompatibilidades, Capacidades e Idoneidades:
Que tenha o teve algum nível de participação em órgãos eletivos de LACNIC.
Nenhum
Que participe ou tenha participado de qualquer um dos fóruns técnicos da região (FLIP6, Fórum de
Segurança, Fórum de Interconexão, Fórum de Operadores).
Peering Forum
Que participe ou tenha participado ou organizado eventos patrocinados por LACNIC (LACNIC, LACNICON
the MOVE, AMPARO, etc.).
Evento LACNIC/LACNOG
Relação profissional ou de trabalho (seja como funcionário, assessor, consultor, gerente e / ou acionista)
com organizações titulares de recursos de numeração na região (associados LACNIC).
Engenheira de rede de um ISP associado do LACNIC.
Relação profissional ou de trabalho (seja como funcionário, assessor, consultor, gerente e / ou acionista)
com organizações da comunidade técnica da região.
Trabalhei com outros provedores associados do LACNIC.

