Nové Hyper datacentrum společnosti Aruba v Římě
Čtvrté datacentrum v Itálii a celkově deváté v Evropě je posledním krokem na cestě k vytvoření
nejmodernější ekologické sítě datacenter v regionu.
Datacentrum bude podobné tomu, které bylo otevřeno minulý rok na okraji Milána. Díky svému
strategickému umístění v hlavním městě Itálie bude výzvou pro italské i zahraniční společnosti
působící na evropském trhu.

Ktiš, Česká republika, 5. června 2018 – INTERNET CZ, a. s. (www.forpsicloud.cz), která je členem
skupiny Aruba Group – světového leadera na trhu webhostingu, emailů, certifikovaných emailů
PEC a registrace domén, a jedné z předních světových společností v oblasti datacenter a
cloudových služeb, oznamuje, že Aruba na tiskové konferenci představí plán výstavby nového
Hyper datacentra v Římě.
Nové datacentrum bude stát v oblasti Tecnopolo Tiburtino na východě Říma. Výstavba je již ve
fázi příprav a měla by být dokončena na jaře roku 2020. V průběhu pěti let je plánována investice
přibližně 300 milionů Euro.
Společně se dvěma datacentry v Arezzu a Datacentrem pro globální cloud v Ponte San Pietro
poblíž Milána se bude jednat o čtvrté datacentrum Aruby v Itálii. Tato čtyři datacentra jsou
součástí evropské sítě datacenter v České republice, Itálii, Německu, Francii, Velké Británii a
Polsku. Datacentrum v Římě (nazvané IT4) bude poskytovat IT služby zejména velkým
společnostem, čímž bude posílena pozice na trhu v tomto segmentu. Vznikne unikátní ultramoderní síť datacenter rozmístěných po celém italském poloostrově.
Datacentrum IT4 bude mít dle plánů rozlohu 74 000m², bude splňovat nejvyšší standardy v
oblastech bezpečnosti a kvality infastruktury; po dokončení mu bude udělen, stejně jako
datacentrům IT1 a IT3, certifikát Rating 4 v souladu s ANSI/TIA 942-A. Datacentrum bude
napojeno na hlavní internetové sítě a také mnohonásobně propojeno s datacentry v Arezzu (IT1
a IT2) a Datacentrem pro globální cloud (IT3).
Hyper datacentrum – hlavní vlastnosti projektu:






rozloha 74 000m² v plném vlastnictví, s 52 000m² věnovanými datacentru, z čehož
více než 30 000m² budou představovat datové sály;
až 66 MW příkon ze 100% obnovitelných zdrojů energie;
plně ekologické díky použití obnovitelné energie, s certifikátem European Guarantee
of Origin (GO certifikát), vlastní solární elektrárna a chladící systém s optimalizovanou
efektivitou (free-cooling);
spojení s datacentrem Ponte San Pietro a s datacentry IT1 a IT2 v Arezzu, plus externí
internetové připojení na sever i jih;
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maximální úroveň zabezpečení díky regulovanému přístupu a několika bezpečnostím
perimetrům;
plánované certifikáty: ANSI/TIA 942-A Rating 4, ISO 9001, 27001, 14001 and 50001;
carrier neutral datacentrum s redundantním připojením optickými kabely a vlastním
systémem přenosu;
vytvoření přibližně 200 nových pracovních pozic;
kancelářské a skladovací prostory k dispozici zákazníkům;
lehce dostupná lokace z letišť Fiumicino a Ciampino a také z vlakových stanic: Roma
Termini a Roma Tiburtina.

Účel projektu – Tato investice završí italskou síť datacenter společnosti Aruba, která plánuje
stát se největším hráčem na trhu IT služeb a řešení – fyzických i cloudových – pro národní a
mezinárodní společnosti díky široké škále variant infrastruktury, které budou mít největší
podíl na obsazenosti datacentra. Síť momentálně pokrývá severní, střední a jižní Itálii a je
redundantně napojena na zbytek datacenter v ostatních státech.
Celá síť Aruba datacenter umožní naplánovat a zrealizovat unikátní řešení s nejvyšší úrovní
zabezpečení, efektivity a výkonu. Například v oblasti Disaster Recovery a Business Continuity
budou mít zákazníci možnost vybrat si, kde budou uložena jejich primární a sekundární data.
Vybrat si budou moci mezi kolokací, cloudovým a hybridní řešením. To samé platí pro kolokaci,
housing, dedikované servery a racky a také celé datové sály, které budou k dispozici.
“Naším cílem vždy bylo reagovat na poptávku našich zákazníků. Učinili jsme tak již v případě
Datacentra pro globální cloud poblíž Milána, které pokrylo poptávku zákazníků na severu Itálie
a ve střední Evropě. Stejný cíl máme i v případě datacentra v Římě, které uspokojí požadavky
veřejného sektoru a společností sídlících ve střední a jižní Itálii a také mezinárodních společností,
které hledají zázemí v Itálii. Toto datacentrum je klíčovou součástí rozvoje naší sítě datacenter,”
vysvětlil Stefano Cecconi, CEO společnosti Aruba S.p.A.
Aruba je také jedním ze zakládajících členů CISPE – sdružení evropských poskytovatelů
cloudových služeb, kteří vytvořili vlastní etický kodex, který splňuje nařízení GDPR. Pomáhají
zákazníkům a koncovým uživatelům udržet kontrolu nad jejich daty a jsou zárukou
důvěryhodnosti poskytovatele služeb. Služby Private Cloud, Public Cloud, Cloud Bakcup a Cloud
Object Storage jsou v souladu s etickým kodexem CISPE a tím pádem jim byla udělena záruka
kvality ‘CISPE-declared service', která stvrzuje, že poskytovatel nezneužije data pro své účely,
jako např. vytěžování a profilování dat nebo přímý marketing. Zákazníci v rámci datacenter
Aruba mohou volně a bezpečně ukládat svá data v rámci Evropského hospodářského prostoru.
Pro více informací navštivte: http://aru.ba/datacenters

O společnostech:
INTERNET CZ, a. s.
Společnost byla založena v roce 2002 a působí na trhu pod značkou FORPSI a FORPSI Cloud. Je
největším registrátorem .cz a .eu domén na českém trhu, poskytuje hostingové služby a cloudová
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řešení pro podnikatele i společnosti. V současné době má ve své správě více než 350 tisíc domén.
Sídlo se nachází v jihočeské obci Ktiš v okrese Prachatice, kde je zároveň umístěno datacentrum
FORPSI s nejmodernějším technickým vybavením a zabezpečením, z něhož jsou obsluhováni
nejen zákazníci z České republiky, ale i ze Slovenska, Maďarska a Polska. INTERNET CZ je součástí
skupiny Aruba Group – jednoho z největších světových poskytovatelů cloudových služeb. Více
informací naleznete na www.forpsi.com, www.forpsicloud.cz

Aruba S.p.A.
Společnost byla založena roku 1994 a v Itálii je jedničkou na trhu v poskytování služeb
datacentra, webhostingu, elektronické pošty, certifikovaných e-mailových služeb a registrace
domén. Působí ve čtyřech různých oblastech: datacentra, cloud, hosting a domény, ezabezpečení a certifikované služby. Společnosti Aruba působí na klíčových evropských trzích
včetně Francie, Velké Británie a Německa, je lídrem na trhu v České republice a na Slovensku a
silnou pozici drží také v Polsku a Maďarsku. Aruba má obrovské množství zkušeností ve správě
datacenter s evropskou sítí o kapacitě hostingu přibližně 60000 racků. Společnost spravuje více
než 2 miliony domén, 7 milionů e-mailových účtů, 100 tisíc fyzických a virtuálních serverů a v
součtu má téměř 5 milionů zákazníků. Aruba nabízí hostingové služby, veřejné a soukromé
cloudové služby, housing, kolokační služby, pronájem dedikovaných serverů, digitální podpisy,
digitalizaci dat, e-invoicing, certifikovaný email, SSL certifikáty a elektronické čipové karty. Od
roku 2014 je Aruba oficiálním centrálním registrátorem prestižní domény „.cloud“. Pro více
informací navštivte: www.aruba.it, www.arubacloud.com

Kontakty pro média:
Internet CZ, a.s.
Ilona Filípková
Manažerka marketingu pro český a slovenský trh
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