TLAČOVÁ SPRÁVA

Vlastník FORPSI, spoločnosť Aruba, buduje jedno z najväčších
globálnych datacentier pre cloud
Na severe Talianska v blízkosti Milána stavia Aruba nové datacentrum, ktoré otvorí v októbri 2017. V rámci
skupiny ide o siedme datacentrum, v Taliansku tretie. Cieľom spoločnosti Aruba je stať sa jedným z lídrov
v oblasti cloudových datacentier. Už teraz začína s rezerváciami priestoru v tomto technologickom stredisku.
To bude mať rozlohu 200 000 m², je absolútne ekologické, s hodnotením Rating 4 (predtým Tier 4) a je
vybavené najnovšími technológiami.
____________________________________________________________________
Bratislava, Slovensko, 6. júna 2017 – Začiatkom októbra 2017 bude v Ponte San Pietro (Bergamo, Taliansko)
otvorené jedno z najväčších cloudových datacentier v Taliansku. Bude spĺňať najnáročnejšie požiadavky
firiem na kolokáciu a IT infraštruktúru. Toto datacentrum bude dostupné aj zákazníkom zo Slovenska,
prostredníctvom služieb spoločnosti INTERNET SK (https://www.forpsicloud.sk/), ktorá je členom skupiny
Aruba Group, do siete ktorej toto dátové centrum patrí.
Infraštruktúra bude vďaka nadštandardným vlastnostiam optimálnou voľbou pre prevádzku akéhokoľvek IT
systému. Veľkou výhodou je predovšetkým strategické umiestnenie na severe Talianska, v blízkosti Milána.
Rovnako dôležitými podmienkami sú ale aj využívanie najmodernejších technológii, vysoká úroveň efektivity
využitia energie so zreteľom na životné prostredie a, samozrejme, pokročilé systémy zabezpečenia.
Globálne cloudové datacentrum bolo navrhnuté a postavené s cieľom prekonať súčasné štandardy trhu,
napríklad v zmysle spoľahlivosti a výkonu. Poskytne tak možnosť vyhovieť budúcim požiadavkám
na zlepšovanie služieb. Pre zákazníkov je teda zaistený bezproblémový rast ich projektov, či už ide
o dedikovaný server alebo komplexnú fyzickú a cloudovú infraštruktúru. To je umožnené predovšetkým
vďaka efektívnemu rozloženiu rackových skríň, dátových sál aj celých dedikovaných datacentier, ale tiež
vďaka ďalším naviazaným škálovateľným systémom datacentra, ako je obnovenie po havárii (disaster
recovery), systému pre garanciu prevádzky spoločnosti, komplexnému outsourcingu IT infraštruktúry a vďaka
ďalším dôležitým službám zaručujúcim bezproblémovú prevádzku. Ide predovšetkým o viaczdrojovú
konektivitu, smerovanie (routing) a o zaistenie hardvéru.
V návrhu datacentra je rovnako zahrnuté splnenie širokého spektra logistických nárokov vyplývajúcich
z potrieb klientov. V novom datacentre pre nich budú k dispozícii napríklad viacúčelové priestory vrátane
dočasných kancelárskych priestorov, skladov, pracovného priestoru a pracovných staníc.
Služby cloudového datacentra sú koncipované tak pre potreby veľkých spoločností, ako aj pre verejnú správu,
IT operátorov a stredne veľké podniky, pre systémových integrátorov, telekomunikačné spoločnosti a všetky
firmy, ktoré chcú rozvíjať svoje zákaznícke portfólio na talianskom trhu.
Globálne cloudové datacentrum je pripojené na hlavných talianskych aj medzinárodných poskytovateľov
internetového pripojenia. Môže sa navyše pochváliť vlastnou infraštruktúrou dátových káblov poskytujúcich
duálne pripojenie do Caldera Business Park v Miláne, čo zaisťuje takmer neobmedzenú rýchlosť dátových
prenosov.
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Významným aspektom centra sú jeho unikátne technické špecifikácie. Vďaka nim nové datacentrum ponúka
maximálnu efektivitu využitia energie. Aruba v súčasnosti vo svojich datacentrách už využíva energiu
pochádzajúcu výlučne z certifikovaných obnoviteľných zdrojov. Dátové centrum bude napájané
prostredníctvom niekoľkých prípojok z vodnej a z fotovoltaickej elektrárne – obidve patriace spoločnosti
Aruba. Ďalej bude využitý vysoko efektívny geotermálny chladiaci systém, ktorý garantuje optimálne výsledky
pri využití výrazne nižšieho množstva elektrickej energie. Systémy boli navrhnuté a postavené tak, aby spĺňali
najprísnejšie normy ANSI/TIA 942-A Rating 4 (predtým Tier IV).
Dodatočnou garanciou spoľahlivosti datacentra je jeho umiestnenie v oblasti, ktorá historicky nebola
zasiahnutá prírodnými katastrofami, ako sú zemetrasenia či povodne. Oblasť je dobre dostupná, nachádza sa
neďaleko troch medzinárodných letísk (Orio al Serio, Linate, Malpensa) a tiež blízko cestnej a diaľničnej siete.
V záujme splnenia podmienok GDPR (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), vstupujúcich
do platnosti v roku 2018, a pre účely správy dát európskym poskytovateľom, majú v súčasnosti
mimoeurópsky poskytovatelia šancu ukladať svoje dáta v datacentre, ktoré spĺňa požadované platné normy.
Prvá časť globálneho datacentra je už v prevádzke s nainštalovanou infraštruktúrou o príkone viac ako 4 MW
(z celkových 90 MW plánovaných pre celé datacentrum). Dátové centrum bude spustené do plnej prevádzky
už toto leto a oficiálne bude otvorené 5. októbra 2017.
„Navrhli sme Globálne cloudové datacentrum tak, aby sme neboli limitovaní priestorom ani zdrojmi, čo sme
s ohľadom na životné prostredie chceli dosiahnuť použitím výhradne trvalo udržateľných zdrojov energie. Aj
napriek zníženiu spotreby energie zvyšujeme štandardy spoľahlivosti a zabezpečenia vo svete datacentier,“
vysvetľuje Stefano Cecconi, CEO spoločnosti Aruba, S. p. A., „Cieľom bolo poskytnúť riešenie veľkým
medzinárodným spoločnostiam, ktoré prejavili záujem o strategické umiestnenie svojich dát v Taliansku
a o poskytovanie svojich služieb na našom trhu. Z nášho pohľadu je taktiež cieľom udržať ich rast,“ dodáva
Stefano Cecconi.
Už v túto chvíľu je možné rezervovať si priestor v Globálnom cloudovom dátovom centre. Pre viac informácií
kontaktujte našich špecialistov prostredníctvom oficiálnej stránky www.datacenter.it.

O spoločnostiach:
INTERNET SK, s. r. o.
bola založená v roku 2001 a pôsobí na trhu domén a hostingu pod značkou FORPSI. Od roku 2013 zaradila
do svojej ponuky cloudové služby pod značkou FORPSI Cloud. Patrí k významným poskytovateľom
internetových služieb na slovenskom trhu. V súčasnej dobe má vo svojej správe viac ako 21 tis. domén.
INTERNET SK, s. r. o. je členom skupiny Aruba Group, jedného z najväčších poskytovateľov cloudových služieb
na svete. V juhočeskej obci Ktiš je umiestnené datacentrum FORPSI s najmodernejším technickým vybavením
a zabezpečením, z ktorého sú obsluhovaní zákazníci z Českej republiky, zo Slovenska, Maďarska a Poľska.
Viac informácií na https://www.forpsi.sk/, www.forpsicloud.sk
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ARUBA S. p. A.
bola založená v roku 1994 a v Taliansku je jednotkou na trhu v poskytovaní služieb datacentra, webhostingu,
elektronickej pošty, certifikovaných e-mailových služieb a registrácie domén. Spoločnosť spravuje viac ako 2
milióny domén, 6 miliónov e-mailových účtov, 20 tis. serverov a v súčte má viac ako 2 milióny zákazníkov.
Aruba operuje na trhoch v ďalších európskych krajinách – okrem iného vo Francúzsku, Anglicku a v Nemecku.
Patrí medzi hlavných poskytovateľov hostingových služieb v Českej republike, na Slovensku, v Poľsku
a Maďarsku. Od roku 2011 rozšírila Aruba ponuku o cloudové služby. Má bohaté skúsenosti so správou
datacentier v rôznych krajinách Európy s celkovou kapacitou 60 tis. serverov.
Viac informácií na www.aruba.it, www.arubacloud.com
Kontaktná osoba:
Matúš Macurák
Marketingový manažér pre Slovensko
press@forpsi.com
www.forpsi.sk www.forpsicloud.sk
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