Nové Hyper datacentrum spoločnosti Aruba v Ríme
Štvrté datacentrum v Taliansku a celkovo deviate v Európe je posledným krokom na ceste k
vytvoreniu najmodernejšej ekologickej sieti datacentier v regióne. Datacentrum bude podobné
tomu, ktoré bolo otvorené minulý rok na okraji Milána. Vďaka svojmu strategickému
umiestneniu v hlavnom meste Talianska bude výzvou pre Talianske a zahraničné spoločnosti
pôsobiace na európskom trhu.
____________________________________________________________________
Bratislava, Slovensko, 5. júna 2018 – INTERNET SK, s. r. o., (https://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 Aruba na tlačovej konferencii
predstaví plán výstavby nového Hyper datacentra v Ríme.
Nové datacentrum bude stáť v oblasti Tecnopolo Tiburtino na východe Ríma. Výstavba je už vo
fáze príprav a mala by byť dokončená na jar roku 2020. V priebehu piatich rokov je plánovaná
investícia približne 300 miliónov Euro.
Spoločne s dvomi datacentrami v Arezze a Datacentrom pre globálny cloud v Ponte San Pietro
blízko Milána sa bude jednať o štvrté datacentrum Aruby v Taliansku. Tieto štyri datacentrá sú
súčasťou európskej siete datacentier v Českej republike, Taliansku, Nemecku, Francúzsku,
Veľkej Británii a Poľsku. Datacentrum v Ríme (nazvané IT4) bude poskytovať IT služby najmä
veľkým spoločnostiam, čím bude zosilnená pozícia na trhu v tomto segmente. Vznikne unikátna
ultra- moderná sieť datacentier rozmiestnená po celom Talianskom poloostrove.
Datacentrum IT4 bude mať podľa plánu rozlohu 74 000 m², bude spĺňať najvyššie štandardy v
oblastiach bezpečnosti a kvality infraštruktúry; po dokončení mu bude udelený, rovnako ako
datacentrám IT1 a IT3, certifikát Rating 4 v súlade s ANSI/TIA 942-A. Datacentrum bude
napojené na hlavné internetové siete a taktiež mnohonásobne prepojené s datacentrami v
Arezze (IT1 a IT2) a Datacentrom pre globálny cloud (IT3).
Hyper datacentrum - hlavné vlastnosti projektu:








rozloha 74 000 m² v plnom vlastníctve, s 52 000 m² venovanými datacentru, z čoho
viac ako 30 000 m² budú predstavovať dátové sály;
až 66 MW príkon zo 100 % obnoviteľných zdrojov energie;
úplne ekologické vďaka použitiu obnoviteľnej energie, s certifikátom European
Guarantee of Origin (GO certifikát), vlastná solárna elektráreň a chladiace systémy s
optimalizovanou efektivitou (free-cooling);
spojenie s datacentrom Ponte San Pietro a s datacentrami IT1 a IT2 v Arezze, plus
externé internetové pripojenie na sever aj na juh;
maximálna úroveň zabezpečenia vďaka regulovanému prístupu a niekoľkým
bezpečnostným perimetrom;
plánované certifikáty: ANSI/TIA 942-A Rating 4, ISO 9001, 27001, 14001 and 50001;
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 carrier neutral datacentrum s redundantným pripojením optickými káblami a
vlastným systémom prenosov;
 vytvorenie približne 200 nových pracovných miest;
 kancelárske a skladové priestory k dispozícii zákazníkom;
 ľahko dostupná lokalita z letísk Fiumicino a Ciampino a taktiež z vlakových
staníc: Roma Termini a Roma Tiburtina.
Účel projektu - Táto investícia zavŕši taliansku sieť datacentier spoločnosti Aruba, ktorá
plánuje stať sa najväčším hráčom na trhu IT služieb a riešení - fyzických aj cloudových - pre
národné a medzinárodné spoločnosti vďaka širokej škále variantov infraštruktúry, ktoré
budú mať najväčší podiel na obsadení datacentra. Sieť momentálne pokrýva severné, stredné
a južné Taliansko a je redundantne napojená na zvyšok datacentier v ostatných štátoch.
Celá sieť Aruba datacentier umožní naplánovať a zrealizovať unikátne riešenie s najvyššou
úrovňou zabezpečenia, efektivity a výkonu. Napríklad v oblasti Disaster Recovery a Business
Continuity budú mať zákazníci možnosť vybrať si, kde budú uložené ich primárne a sekundárne
dáta. Vybrať si budú môcť medzi kolokáciou, cloudovým a hybridným riešením. To isté platí pre
kolokáciu, housing, dedikované servery a racky a taktiež celé dátové sály, ktoré budú k
dispozícii.
"Našim cieľom vždy bolo reagovať na dopyt našich zákazníkov. Urobili sme tak už v prípade
Datacentra pre globálny cloud v blízkosti Milána, ktoré pokrylo dopyt zákazníkov na severe
Talianska a v strednej Európe. Rovnaký cieľ máme aj v prípade datacentra v Ríme, ktoré
uspokojí požiadavky verejného sektoru a spoločnosti sídliacich v strednom a južnom Taliansku a
taktiež medzinárodné spoločnosti, ktoré hľadajú zázemie v Taliansku. Toto datacentrum je
kľúčovou súčasťou rozvoja našej siete datacentier," vysvetlil Stefano Cecconi, CEO spoločnosti
Aruba S.p.A.
Aruba je tiež jedným zo zakladajúcich členov CISPE - združenia európskych poskytovateľov
cloudových služieb, ktorí vytvorili vlastný etický kódex, ktorý spĺňa nariadenie GDPR. Pomáhajú
zákazníkom a koncovým používateľom udržať kontrolu nad ich dátami a sú zárukou
dôveryhodnosti poskytovateľa služieb. Služby Private Cloud, Public Cloud, Cloud Backup a
Cloud Object Storage sú v súlade s etickým kódexom CISPE a tým pádom im bola udelená
záruka kvality 'CISPE-declared service', ktorá potvrdzuje, že poskytovateľ nezneužije dáta pre
svoje účely, ako napr. ťaženie a profilovanie dát alebo priami marketing. Zákazníci môžu v
rámci datacentier Aruba voľne a bezpečne ukladať svoje dáta v rámci Európskeho
hospodárskeho priestoru.

Pre viac informácií navštívte: http://aru.ba/datacenters
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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

ARUBA S. p. A.
bola založená 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
Internet SK, s.r.o.
Ilona Filípková
Manažérka marketingu pre ČR a SR
press@forpsi.com
www.forpsi.com
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