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Guillermo Inchausti 

 
 

 
 Breve biografía del candidato. 

 
Profesional de Tecnología con mas de 30 años de experiencia en variadas industrias en los Estados Unidos y 
Panama. He participado en muchas industrias desde los Parques de Atracciones, Empresas de 
Telecomunicaciones, Data Center, Telefonía Móvil y actualmente responsable de la Infraestructura de uno de 
los bancos mas importantes en Panama. 
 

 Háblanos de ti. La persona y sus intereses. 
 

Panameño, Felizmente casado con un hijo de 15 años, me interesa mucho el senderismo, la fotografía, los 
DRONES y la mecánica en general. 

 
 Háblanos de tu trayectoria, tu formación y desarrollo profesional. 

Masters in Business Administration (MBA), .. University of Tampa, 2000 
 
Bachelor of Science in Management Information Systems, University of South Florida, 1993. 
 
Associate of Science in Business Administration and Business Data Processing, Panama Canal College, 1990. 

 
 Cuenta cómo nació tu interés por participar en LACNIC y cuál es tu historia con LACNIC. 

 
Mi historia con LACNIC nace con mi trabajo actual donde fui nombrado el contacto con LACNIC para todas las 
gestiones necesarias para la infraestructura del Banco. A raíz de ese contacto me he estado interesando en 
entender mejor el Rol de LACNIC en las redes y el desarrollo del area. 
 

 ¿Cuál es tu visión de LACNIC, su misión y el papel de LACNIC como factor de desarrollo y crecimiento de la 
región? 

 
Desde mi punto de vista, LACNIC es critico para el desarrollo y estabilidad de las plataformas y 
comunicaciones en la región ya que LACNIC debe velar por el cumplimiento de las normas y regulaciones, 
pero también tener la visión del futuro para estar preparados. Personalmente me preocupa mucho el tema 
de IPv6 y es algo que en los próximos años nos va a impactar a todos, es critico estar preparado para esos 
cambios. 

 
 ¿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? 
 

Desde la Comisión Electoral creo que puedo empezar a aportar al velar por los procesos necesarios para que 
LACNIC pueda seguir operando con la integridad que se espera de una organización de impacto regional. 

 



 

 

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).  
 
Ninguno 

 
 Que participe o haya participado u organizado eventos auspiciados por LACNIC (LACNIC, LACNIC 

ONtheMOVE, AMPARO, etc.).  
 

Ninguno 
 

 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). 

 
Vinculo laboral al ser el Representante de Banco General ante LACNIC 

 
 Vínculo profesional o laboral (ya sea como empleado, asesor, consultor, directivo y/o accionista) con 

organizaciones de la comunidad técnica de la región. 
 

Vinculo laboral al ser el Representante de Banco General ante LACNIC 
 

 
 Brief biography of the candidate. 

 
Professional working in technology with more than 30 years of experience in various industries in the United 
States and Panama. I have been part of multiple industries, from Amusement Parks to Telecommunications 
Companies, Datacenters, and Mobile Telephony. I am currently responsible for the infrastructure of one of 
the most important banks in Panama. 

 
 Tell us about yourself and your interests. 

 
I am Panamanian, happily married with a 15-year-old son, I am very interested in hiking, photography, 
DRONES, and mechanics in general. 
 

 Tell us about your work experience, education and professional development. 
 

Master of Business Administration (MBA), University of Tampa, 2000 
 
Bachelor of Science in Management Information Systems, University of South Florida, 1993.  
 
Associate of Science in Business Administration and Business Data Processing, Panama Canal College, 1990. 

 
 



 

 

 Tell us why you are interested in participating in LACNIC and your history with the organization. 
 

My history with LACNIC began with my current job, where I was appointed as our point of contact with 
LACNIC for everything that had to do with the bank's infrastructure. As a result, I became interested in better 
understanding LACNIC's role in the region’s networks and regional development. 

 
 What do you think of LACNIC, its mission, and the organization’s role as a driver of growth and 

development in the region? 
 

I personally believe that LACNIC is critical for the development and stability of the region's platforms and 
communications, as LACNIC must not only ensure compliance with the rules and regulations, but it must also 
have a vision that will allow the region to be prepared for the future. I am very concerned about the issue of 
IPv6, this is something that will affect us all in the coming years, it is critical to be prepared for these changes. 

 
 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? 
 

As part of the Electoral Commission, I believe that I can contribute by overseeing the necessary processes so 
that LACNIC can continue to operate with the integrity expected of an organization with a regional impact. 
 

 
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). 

 
None 

 
 Participating or having participated or organized events sponsored by LACNIC (LACNIC, LACNIC OnThe 

Move, AMPARO, etc.) 
 

None 
 

 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). 

 
I am the representative of Banco General before LACNIC 

 
 Professional or employment ties (whether as an employee, advisor, consultant, manager 

and/orshareholder) to organizations that are part of the regional technicalcommunity. 
 

I am the representative of Banco General before LACNIC 
 



 

 

 Breve biografia do candidato. 
 

Profissional de Tecnologia com mais de 30 anos de experiência em diversas indústrias nos Estados Unidos e 
Panamá. Participei de muitas indústrias desde Parques de Diversões, Empresas de Telecomunicações, Data 
Center, Telefonia Móvel, e atualmente sou responsável pela Infraestrutura de um dos bancos mais 
importantes do Panamá. 

 
 Conte-nos sobre você, a pessoa e seus interesses.  

 
Panamenho, casado e feliz com um filho de 15 anos, gosto muito de longas caminhadas, fotografia, DRONES e 
mecânica em geral. 

 
 Conte-nos sua trajetória, formação e desenvolvimento profissional.  

 
Mestrado em Administração de Empresas (MBA), pela Universidade de Tampa, 2000. 
 
Bacharel em Ciências em Sistemas de Informação Gerencial pela Universidade de South Florida, 1993. 
 
Associate of Science in Business Administration and Business Data Processing pelo Panama Canal College, 
1990. 

 
 Conte como nasceu seu interesse em participar em LACNIC e qual é a sua história com LACNIC. 

 
Minha história com o LACNIC decorre do meu trabalho atual onde fui nomeado o contato com o LACNIC para 
todas as gestões necessárias para a infraestrutura do Banco. Como resultado deste contato, tenho me 
interessado em compreender melhor o papel do LACNIC nas redes e no desenvolvimento da área. 

 
 Qual é a sua visão de LACNIC, sua missão e o papel de LACNIC como fator de desenvolvimento e 

crescimento da região?  
 

Do meu ponto de vista, o LACNIC é fundamental para o desenvolvimento e estabilidade das plataformas e 
comunicações na região, já que o LACNIC deve garantir o cumprimento das normas e regulamentos, mas 
também ter uma visão de futuro para estar preparados. 
 
Pessoalmente, estou muito preocupado com a questão do IPv6 e é uma coisa que nos próximos anos vai 
impactar em todos nós, portanto é fundamental estar preparado para essas mudanças. 

 
 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? 
 

Desde a Comissão Eleitoral, acredito que posso começar a contribuir para garantir os processos necessários 
para que o LACNIC possa continuar operando com a integridade que se espera de uma organização com 
impacto regional. 

 
 

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). 
 
Nenhum 
 

 Que participe ou tenha participado ou organizado eventos patrocinados por LACNIC (LACNIC, LACNICON 
the MOVE, AMPARO, etc.). 

 
Nenhum 

 
 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). 
 

Relação de trabalho por ser o Representante do Banco Central perante o LACNIC. 
 

 Relação profissional ou de trabalho (seja como funcionário, assessor, consultor, gerente e / ou acionista) 
com organizações da comunidade técnica da região. 

 
Relação de trabalho por ser o Representante do Banco Central perante o LACNIC 


