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Globálne datacentrum pre cloud bude predstavené na Cloud
Expo Europe v Londýne
Vlastník FORPSI, spoločnosť Aruba, predstaví svoje Globálne datacentrum pre cloud, najväčší komplex
datacentra v Taliansku a jeden z najväčších v Európe. Predstavené budú tiež cloudové, kolokačné a hybridné
riešenia poskytované prostredníctvom siete datacentier.
____________________________________________________________________

Bratislava, Slovenská republika, 13. marca 2018 – INTERNET SK (www.forpsicloud.sk), ktorá je
členom skupiny Aruba Group – jednej z popredných svetových spoločností v oblasti cloudových služieb,
oznamuje, že sa prostredníctvom materskej spoločnosti zúčastní medzinárodnej konferencie Cloud
Expo Europe konanej 21. a 22. marca 2018 v londýnskom ExCel Exhibition Center.
Aruba sa zameria predovšetkým na prezentáciu svojich cloudových služieb a tiež predstaví Globálne
datacentrum pre cloud, najnovší unikátny komplex datacentier vybudovaný na okraji Milána. Komplex
sa stáva v globálnom meradle jedným z hlavných tzv. hubov.
Prednášku s názvom „Za každým cloudom sa skrýva datacentrum alebo viac“ prednesie Marcin
Zmaczynski, Marketingový manažér spoločnosti Aruba, 22. marca od 11:35 do 12:00 v Multi-Cloud
Strategy & Management, Services and Applications Theatre. Cieľovým publikom sú primárne všetky
spoločnosti so sídlom mimo Talianska, ktoré majú záujem umiestniť svoje dáta v rámci EHP, čo je viac
ako aktuálna téma, najmä v súvislosti s Brexitom. Miláno sa tak pomaly stáva jedným z hlavných
hubov IT odvetvia. Počas prezentácie bude možnosť detailne predstaviť tiež stratégiu
internacionalizácie Aruba Group, ktorá v súčasnej dobe operuje na hlavných európskych trhoch –
vrátane Slovenskej republiky, Francúzska, Poľska, Maďarska a Spojeného Kráľovstva vďaka sieti služieb
a proprietárnych a partnerských datacentier – a neustále sa rozširuje.
Globálne datacentrum pre cloud, najväčší komplex datacentra v Taliansku, ponúka svojim zákazníkom
unikátne vlastnosti. Je napríklad energeticky sebestačné, čo znižuje ceny služieb na veľmi
konkurencieschopnú úroveň. Všetka energia pochádza zo 100% obnoviteľných zdrojov, a to z priamo v
komplexe umiestnených solárnych panelov a vlastnej hydroelektrárne. Na chladenie je využívaný
vysoko efektívny geotermálny systém. Energia z obnoviteľných zdrojov je navyše certifikovaná
garanciou pôvodu (Guarantee of Origin). Všetky systémy boli navrhnuté tak, aby spĺňali a prevyšovali
najvyššie úrovne odolnosti stanovené v ANSI/TIA 942-A Rating 4 (predtým Tier 4).
Cloud Expo Europe je tiež príležitosť na predstavenie programu „We START you UP“, ktorý vytvorila
značka Aruba Cloud/FORPSI Cloud pre startupy, ktoré potrebujú poradenstvo a technologickú
podporu. Program umožňuje získať až 50 000 € voľného kreditu, neustálu technickú podporu a
množstvo exkluzívnych benefitov určených pre propagáciu a spustenie vášho projektu.
Ďalšou dôležitou medzinárodnou činnosťou je vytvorenie CISPE – združenia európskych poskytovateľov
cloudových služieb. Združenie bolo založené v roku 2016 a Aruba je jedným zo zakladajúcich členov.
Dnes združuje viac ako 20 významných poskytovateľov cloudových infraštruktúr pôsobiacich v 15
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európskych krajinách. CISPE vytvorilo vlastný etický kódex, ktorý je v súlade s požiadavkami GDPR na
ochranu dát: cieľom je jasne a transparentne poznať umiestnenie osobných dát osôb a tiež
štandardizovať regulácie v rámci EU. Služby Aruby/FORPSI ako napr. Private Cloud, Public Cloud, Cloud
Backup alebo Cloud Object Storage spĺňajú všetky nariadenia kódexu.
Aruba je v rámci transparentnosti dát súčasťou Open Cloud Foundation (OCF), asociácie
technologických spoločností, ktorá si kladie za cieľ vytvoriť otvorený cloud, teda garantovať, že každý
zákazník má voľnosť pri voľbe poskytovateľa služieb.
Zamestnanci spoločnosti Aruba budú prítomní v stánku C2110 a pripravení poskytnúť detailné
informácie o riešení Aruba Cloud a tiež vouchery na vyskúšanie služieb zadarmo.
Viac informácií o sieti datacentier Aruby nájdete na www.datacenter.it
Viac informácií o službách Aruba/FORPSI Cloud a programe „We START you UP“ nájdete na
www.arubacloud.com, www.forpsicloud.sk

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 www.forpsi.sk, www.forpsicloud.sk

Aruba Cloud
Aruba Cloud (www.arubacloud.com), súčasť skupiny Aruba Group, je lídrom na trhu cloudových služieb.
Poskytované služby ponúkajú širokú škálu riešení pre zákazníkov z celého sveta. Vďaka sieti ôsmich
datacentier v rôznych krajinách (Veľká Británia, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Česká republika a Poľsko),
poskytuje Aruba Cloud svojim zákazníkom širokú škálu služieb zodpovedajúcich ich potrebám, nehladiac na
ich veľkosť. Služby sú vhodné tak pre kancelárie, startupy, malé a stredné podniky, ako aj pre veľké
spoločnosti. Riešenia Aruba Cloud sú založené na troch typoch cloudových služieb: VPS SSD, Public Cloud a
Private Cloud, plus ponuky Cloud Storage a Backup služieb.

Aruba Group
Spoločnosť 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. Pôsobí v štyroch
rôznych oblastiach: datacentrá, cloud, hosting a domény, e-zabezpečenie a certifikované služby. Spoločnosť
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Aruba pôsobí na kľúčových európskych trhoch vrátane Francúzska, Veľkej Británie a Nemecka, je lídrom na
trhu v Českej republike a na Slovensku a silnú pozíciu drží tiež v Poľsku a Maďarsku. Aruba má obrovské
množstvo skúseností so správou datacentier s európskou sieťou s kapacitou hostingu približne 25 000
rackov. Spoločnosť spravuje viac ako 2 milióny domén, 7 miliónov e-mailových účtov, 100 tis. fyzických
a virtuálnych serverov a v súčte má takmer 5 miliónov zákazníkov. Aruba ponúka hostingové služby, verejné
a súkromné cloudové služby, housing, kolokačné služby, prenájom dedikovaných serverov, digitálne podpisy,
digitalizáciu dát, e-invoicing, certifikovaný email, SSL certifikáty a elektronické čipové karty. Od roku 2014 je
Aruba oficiálnym centrálnym registrátorom prestížnej domény „.cloud“. Viac informácií nájdete na
www.aruba.it, www.arubacloud.com
Kontaktná osoba:
Ilona Filípková
Manažerka marketingu pre ČR
press@forpsi.com
www.forpsi.com
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