PRESS RELEASE

Pre zákazníkov FORPSI Cloud sa otvára ďalšie datacentrum
Aruba Cloud, európsky poskytovateľ cloudových služieb, na ktorej platforme sú založené aj služby FORPSI
Cloud, rozširuje svoje pôsobenie do Poľska. Spoločnosť otvorila datacentrum vo Varšave, ktoré nielenže
spĺňa požiadavky miestnych zákazníkov, ale zároveň sa stane jedným z ďalších pilierov pre rozšírenie služieb
na ďalšie trhy strednej a východnej Európy.
____________________________________________________________________
Bratislava, Slovenská republika, 24. októbra – INTERNET SK, s.r.o. (www.forpsicloud.sk), ktorá je členom
skupiny Aruba Group – svetového lídra na trhu webhostingu, emailov, certifikovaných emailov PEC a
registrácie domén, a jednej z popredných svetových spoločností v oblasti datacentier a cloudových služieb,
oznamuje, že bolo oficiálne otvorené nové datacentrum skupiny v Poľsku DC8 - PL1 (www.arubacloud.com).
Nachádza sa vo Varšave, v priestoroch lídra poľského trhu datacentier s vysoko spoľahlivým Tier III+. Ide o
ôsme datacentrum skupiny Aruba v Európe a splní nielen požiadavky miestnych zákazníkov, ale zároveň sa
stane ďalším z pilierov pre rozšírenie služieb na ďalšie trhy strednej a východnej Európy.

Otvorenie nového datacentra v Poľsku je logickým krokom v rozvoji spoločností, ktorá buduje svoju pozíciu
na tamojšom trhu viac ako dva roky. Od vstupu na poľský trh získala spoločnosť Aruba Cloud takmer 15 000
zákazníkov, čo viedlo k rozhodnutiu ďalej v Poľsku investovať. Poľské datacentrum má za cieľ osloviť
zákazníkov, pre ktorých je uloženie dát výhradne v Poľsku prioritou. Je to taktiež ďalším krokom v stratégii
rozšírenia cloudových služieb na východ, hlavne na Ukrajinu, kde je značne vysoký záujem o cloudový model.

Rovnako ako české datacentrum DC3 – CZ1, vyniká aj poľské využitím najmodernejších technológií. V súlade
s globálnou stratégiou Aruby sú datacentrá vybavené infraštruktúrou dodanou len renovovanými výrobcami,
s ktorými Aruba v rámci Európy spolupracuje už roky. Medzi hardvérom nájdeme napríklad posledné servery
spoločnosti Dell s SSD diskmi a procesormi Intel (Xeon® E5).

V novom datacentre môžu zákazníci využívať všetky typy IaaS (infraštruktúra ako služba) poskytované na
ostatných trhoch, vrátane troch typov cloudových služieb: Virtuálne cloud servery (Cloud VPS SSD), verejný
(Cloud PRO) a Private Cloud a taktiež veľké množstvo ďalších nástrojov vrátane Cloud Backup.

Okrem čisto technických predností cloudovej infraštruktúry Aruba/FORPSI Cloud, je pre nás veľmi dôležitá
taktiež bezpečnosť dát a dodržiavanie predpisov. Všetky cloudové služby FORPSI sú prostredníctvom Aruba
Group v súlade s ustanoveniami Kódexu správania sa CISPE pre ochranu dát. Kódex CISPE predchádzal
zavedeniu všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a je v súlade s požiadavkami nového nariadenia
EU, ktoré vstúpi do platnosti v roku 2018. Používatelia služieb Aruba/FORPSI Cloud si tak môžu byť istí, že
poskytovateľ služieb nespracováva ich dáta vo svoj prospech alebo za účelom ďalšieho predaja tretím
osobám, neuskutočňuje profilovanie údajov subjektov pre marketingové účely a podobne. Toto je len jedno
z mnohých nariadení, ktorým sa FORPSI Cloud v rámci Aruba Group, člena združenia CISPE, riadi.
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„Len niekoľko dní po slávnostnom otvorení Datacetra pre globálne cloudové služby môžem s hrdosťou
oznámiť, že sme urobili ďalší strategický krok v rozširovaní našej celoeurópskej siete datacentier. Nové
datacentrum vo Varšave je určené pre trhy strednej a východnej Európy, teda oblastí, ktoré sa stále viac
zameriavajú na IT a predovšetkým na cloudové riešenia. Poľské datacentrum sa stáva už ôsmym datacentrom
skupiny, ktorej víziou je zameranie na trh informačných technológií v celoeurópskom meradle,“ – povedal
Stefano Cecconi, CEO spoločnosti Aruba S.p.A..

„Otvorenie datacentra v Poľsku je pre nás významnou udalosťou. Doposiaľ boli miestni zákazníci Aruba Cloud
nútení používať svoje služby prostredníctvom našej medzinárodnej siete datacentier, čo nám avšak
nezabránilo v získaní takmer 15 tisíc používateľov. Ak zvážime miestny veľmi konkurenčný trh, kde pôsobia
také silné národné značky, ako aj globálni giganti, ide o veľmi dobrý výsledok. Čo bol dôležitý ukazovateľ pre
Aruba Group, v rámci ktorej je poľský trh stále dôležitejší, a to nie len z dôvodu rastu poľskej ekonomiky, ale
taktiež z dôvodu možnosti budúcej expanzie na susedné trhy – hovorí Marcin Zmaczyński, Country Manager
CEE, Aruba Cloud. - Otvorenie datacentra vo Varšave nám dáva príležitosti osloviť viac zákazníkov v Poľsku a
taktiež možnosť expanzie ďalej na východné trhy, predovšetkým na Ukrajinu, kde stále viac spoločností začína
uvažovať o presune svojej IT infraštruktúry do cloudu. Zatiaľ čo v súčasnosti je náš rast v tomto regióne
poháňaný predovšetkým popularitou VPS, v ďalších rokoch vidíme potenciál v oblasti verejného a privátneho
cloudu pre firemných zákazníkov. Pretože s otvorením datacentra v Poľsku očakávame rýchly nárast počtu
nových zákazníkov, plánujeme v blízkej dobe taktiež rozširovať naše miestne oddelenie obchodu a zákazníckej
podpory“ - dodáva Zmaczyński.

Pre viac informácií o sieti datacentier prejdite na www.forpsicloud.sk.

O spoločnostiach:
INTERNET SK, s. r. o.
bola založená v roku 2002 a pôsobí na trhu pod značkou FORPSI, neskôr aj pod označením FORPSI Cloud. 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 www.forpsi.sk, www.forpsicloud.sk
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ARUBA S.p.A.
bola založená roku 1994 a v mnohých krajinách je jedným z lídrov na trhu v poskytovaní služieb
webhostingov, certifikovaných e-mailových služieb a registrácie domén. Za posledných 15 rokov získala
spoločnosť taktiež bohaté skúsenosti v oblasti budovania a správy datacentier, dedikovaných serverov,
outsourcingu a cloud computingu. S takmer 5 miliónmi zákazníkov dobyla Aruba trh v Taliansku a východnej
Európe. Spoločnosť je významným hráčom na trhu v Českej republike a na Slovensku, silnú pozíciu drží taktiež
v Poľsku a Maďarsku. Kvalita poskytovaných služieb, technologická vyspelosť a profesionálny prístup
k zákazníkom sú len niekoľkými aspektmi umožňujúcimi spoločnosti Aruba držať miesto medzi top 5
európskymi a Top 10 svetovými poskytovateľmi hostingov. V roku 2011 bola založená značka Aruba Cloud,
ktorá si za krátke obdobie vybudovala vedúcu pozíciu na trhu cloudových služieb. V roku 2014 sa spoločnosť
Aruba stala oficiálnym centrálnym registrátorom TLD „.cloud“.

Viac informácií nájdete na www.aruba.it, www.arubacloud.com, www.datacenter.it

Kontaktná osoba:
Matúš Macurák
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