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Vzniklo datacentrum pre globálny cloud:
jedno z najväčších komplexov datacentier v EÚ otvára vlastník FORPSI
Aruba v týchto dňoch otvára dvere svojho nového datacentra na severe Talianska. Pozvanie dostali hlavní
zástupcovia najvýznamnejších talianskych spoločností, úradov a tiež špeciálni hostia.

Bratislava, Slovenská republika, 4. októbra 2017 – 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 jednou z popredných svetových spoločností v oblasti datacentier
a cloudových služieb, oznamuje otvorenie najväčšieho komplexu datacentier v Taliansku.
Datacentrum pre globálny cloud je jedným z najväčších cloudových hubov v Európe a využíva
strategickú pozíciu na severe Talianska, iba hodinu cesty od Milána, v talianskom Ponte San Pietro
(Bergamo), v dosahu troch medzinárodných letísk a ďalšej dopravnej infraštruktúry.
Slávnostné otvorenie sa uskutoční v areáli datacentra za účasti kľúčových osobností, medzi ktorými
budú členovia talianskej vlády a známi zástancovia digitalizácie, ktorí sa zasadzujú o digitálnu
transformáciu. Špeciálnym hosťom bude bývalý taliansky astronaut Umberto Guidoni. Bude sa
diskutovať o dvoch hlavných témach: digitálna transformácia s dôrazom na digitálny vývoj
spoločnosti; druhá téma bude cielená na Priemysel 4.0 a éru automatizácie výrobných procesov a
správy dát. Obe tieto témy budú predstavené prostredníctvom prípadových štúdií zákazníkov za
účasti expertov z popredných spoločností v obore, ako sú napríklad Intel či VMware.
Datacentrum pre globálny cloud bolo
navrhnuté a vybudované s cieľom prekonať
súčasné štandardy na trhu, najmä v oblasti
spoľahlivosti
a
výkonu.
Vzhľadom
na celosvetový trend exponenciálneho rastu
produkovaných dát je datacentrum
pre globálne cloudové služby pripravené na
ďalšie rozširovanie, a to nielen vďaka
obrovskej rozlohe celého komplexu.
V datacentre pre globálny cloud nájdeme
riešenia od jednotlivých dedikovaných
serverov až po komplexné fyzické a cloudové infraštruktúry v dátových sálach, ale tiež dedikované
datacentrá s technológiami disaster recovery a business kontinuity. V komplexe je zaistený
rozsiahly outsourcing IT infraštruktúry, konektivita od niekoľkých rôznych poskytovateľov, ďalej
routing a dostatočné zásoby hardvéru. Súčasťou sú tiež viacúčelové priestory pre širokú škálu
logistických potrieb, najmä dočasné kancelárske priestory, skladisko a pracovné stanice pre
zákazníkov.
Datacentrum pre globálny cloud je pripojené na hlavných národných a medzinárodných
poskytovateľov konektivity vlastným systémom optických káblov, ktorý zaisťuje duálne pripojenie
na Milan Internet eXchange (MIX) s prakticky neobmedzenou kapacitou prenosu. To je skvelou
04/10/2017

1

TLAČOVÁ SPRÁVA

príležitosťou pre všetky spoločnosti, ktoré po máji 2018 budú nútené dodržovať ustanovenia
GDPR. Aruba aj všetky obchodné značky v rámci skupiny venujú týmto nariadeniam zvýšenú
pozornosť a poskytované služby (www.forpsicloud.sk) už teraz spĺňajú všetky podmienky.
Aruba je tiež jedným zo zakladajúcich členov CISPE – koalície európskych poskytovateľov cloudových
služieb. Táto koalícia už vytvorila kódex správania sa špecificky koncipovaný tak, aby spĺňal všetky
podmienky GDPR, čím zákazníkom a koncovým používateľom zaisťuje kontrolu nad ich dátami.
Jednou z kľúčových vlastností datacentra je energetická efektivita. Aruba pre svoje datacentrá
využíva energiu z certifikovaných obnoviteľných zdrojov. V prípade datacentra pre globálny cloud
ide napríklad o vodnú a fotovoltaickú elektráreň. Chladenie potom zabezpečuje geotermálny
chladiaci systém, ktorý garantuje optimálne výsledky s výraznou úsporou energie. Všetky systémy a
vybavenie boli navrhnuté a vybudované tak, aby spĺňali a prekračovali najvyššie štandardy určené
podľa certifikácie ANSI/TIA 942-A Rating 4 (predtým Tier 4).
„Sme hrdí, že môžeme oficiálne predstaviť naše datacentrum pre globálne cloudové služby,
ambiciózny projekt, ktorý sa nám, aj napriek svojej veľkosti a komplexnosti, podarilo dokončiť vo
veľmi krátkom čase. Je to pre nás dôležitým míľnikom a zároveň iba prvým krokom k vybudovaniu
všetkých ďalších dôležitých systémov v rámci komplexu,“ povedal Stefano Cecconi, CEO spoločnosti
Aruba S.p.A. „Cieľom tejto dvojdennej akcie je osláviť dosiahnutie tohto prvého úspešného kroku a
predstaviť datacentrum obchodnej sfére a veľkým organizáciám a tiež otvoriť dvere datacentra
ľudom mimo obor a miestnym obyvateľom, ktorí nás nadšene prijali.“

Zaistite si miesto v datacentre pre globálny cloud. Spojte sa s našim tímom expertov a opýtajte sa
na viac informácii prostredníctvom našej oficiálnej webovej stránky www.datacenter.it.
O spoločnostiah:
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 takmer 5 miliónov 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. Okrem webhostingu
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ponúka ďalšie služby: prenájom dedikovaných serverov a managed serverov, housing, služby
datacentra, elektronický podpis, digitalizáciu dát a výrobu elektronických čipových kariet. Od roku
2011 rozšírila Aruba túto 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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