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Globální datacentrum pro cloud bude představeno na Cloud 

Expo Europe v Londýně 

Vlastník FORPSI, společnost Aruba, představí své Globální datacentrum pro cloud, největší komplex 

datacentra v Itálii a jeden z největších v Evropě. Představena budou také cloudová, kolokační a hybridní 

řešení poskytovaná prostřednictvím sítě datacenter. 

                  ____________________________________________________________________ 

Ktiš, Česká republika, 13. března 2018 – INTERNET CZ, a. s. (www.forpsicloud.cz), která je členem 

skupiny Aruba Group – jedné z předních světových společností v oblasti cloudových služeb, oznamuje, 

že se prostřednictvím mateřské společnosti zúčastní mezinárodní konference Cloud Expo Europe konané 

21. a 22. března 2018 v londýnském ExCeL Exhibition Center. 

Aruba se zaměří především na prezentaci svých cloudových služeb a také představí Globální 

datacentrum pro cloud, nejnovější unikátní komplex datacenter vybudovaný na okraji Milána. Komplex 

se stává v globálním měřítku jedním z hlavních hubů. 

Přednášku s názvem „Za každým cloudem se skrývá datacentrum, nebo víc“ přednese Marcin 

Zmaczyński, Marketingový manažer společnosti Aruba, 22. března od 11:35 do 12:00 v Multi-Cloud 

Strategy & Management, Services and Applications Theatre. Cílovým publikem jsou primárně všechny 

společnosti se sídlem mimo Itálii, které mají zájem umístit svá data v rámci EHP, což je více než aktuální 

téma, zejména v souvislosti s Brexitem. Milán se tak pomalu stává jedním z hlavních hubů IT odvětví. 

Během prezentace bude možnost detailně představit také strategii internacionalizace Aruba Group, 

která v současné době operuje na hlavních evropských trzích – včetně České Republiky, Francie, Polska, 

Maďarska a Spojeného Království díky síti služeb a proprietárních a partnerských datacenter – a neustále 

se rozšiřuje.  

Globální datacentrum pro cloud, největší komplex datacentra v Itálii, nabízí svým zákazníkům unikátní 

vlastnosti. Je například energeticky soběstačné, což snižuje ceny služeb na velmi konkurenceschopnou 

úroveň. Veškerá energie pochází ze 100% obnovitelných zdrojů a to z přímo v komplexu umístěných 

solárních panelů a vlastní hydroelektrárny. K chlazení je využíván vysoce efektivní geotermální systém. 

Energie z obnovitelných zdrojů je navíc certifikována Garancí původu (Guarantee of Origin). Všechny 

systémy byly navrženy tak, aby splňovaly a převyšovaly nejvyšší úrovně odolnosti stanovené v ANSI/TIA 

942-A Rating 4 (dříve Tier 4). 

Cloud Expo Europe je také příležitostí k představení programu „We START you UP“, který vytvořila 

značka  Aruba Cloud/FORPSI Cloud pro startupy, které potřebují poradenství a technologickou podporu. 

Program umožňuje získat až 1 250 000 CZK/50 000 € volného kreditu, neustálou technickou podporu a 

množství exkluzivních benefitů určených k propagaci a spuštění vašeho projektu. 

Další důležitou mezinárodní činností je vytvoření CISPE – sdružení evropských poskytovatelů cloudových 

služeb. Sdružení bylo založeno v roce 2016 a Aruba je jedním ze zakládajících členů. Dnes sdružuje již 

více než 20 významných poskytovatelů cloudových infrastruktur působících v 15 evropských zemích. 

CISPE vytvořilo vlastní etický kodex, který je v souladu s požadavky GDPR na ochranu dat: cílem je jasně 

a transparentně znát umístění osobních dat osob a také standardizovat regulace v rámci EU. Služby 

https://www.forpsicloud.cz/
https://www.cloudexpoeurope.com/
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Aruby/FORPSI jako např. Private Cloud, Public Cloud, Cloud Backup nebo Cloud Object Storage splňují 

všechna nařízení kodexu. 

Aruba je v rámci transparentnosti dat součástí Open Cloud Foundation (OCF), asociace technologických 

společností, která si klade za cíl vytvořit otevřený cloud, tedy garantovat, že každý zákazník má volnost 

při volbě poskytovatele služeb. 

Zaměstnanci společnosti Aruba budou přítomni u stánku C2110 a připraveni poskytnout detailní 

informace o řešení Aruba Cloud a také vouchery pro vyzkoušení služeb zdarma. 

Více informací o síti datacenter Aruby naleznete na www.datacenter.it 

Více informací o službách Aruba/FORPSI Cloud a programu „We START you UP“ naleznete na 

www.arubacloud.com, www.forpsicloud.cz 

 

 

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 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 Cloud 

Aruba Cloud (www.arubacloud.com), součást skupiny Aruba Group, je lídrem na trhu cloudových služeb. Poskytované 

služby nabízejí širokou škálu řešení pro zákazníky z celého světa. Díky síti osmi datacenter v různých zemích (Velká 

Británie, Německo, Francie, Itálie, Česká Republika a Polsko) poskytuje Aruba Cloud svým zákazníkům širokou škálu 

služeb odpovídajících jejich potřebám, nehledě na jejich velikost. Služby jsou vhodné jak pro kanceláře, startupy, malé a 

střední podniky, tak i pro velké společnosti. Řešení Aruba Cloud jsou založena na třech typech cloudových služeb: VPS 

SSD, Public Cloud a Private Cloud, plus nabídky Cloud Storage a Backup služeb.  

 

Aruba Group 

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, e-zabezpečení a certifikované služby. Společnost 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 25 000 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, 

https://www.datacenter.it/en/home.aspx
https://www.datacenter.it/en/home.aspx
https://www.arubacloud.com/
https://www.forpsicloud.cz/
https://www.forpsi.com/
https://www.forpsicloud.cz/
https://www.arubacloud.com/
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e-invoicing, certifikovaný email, SSL certifikáty a elektronické čipové karty. Od roku 2014 je Aruba oficiálním centrálním 

registrátorem prestižní domény „.cloud“.  Více informací naleznete na: www.aruba.it, www.arubacloud.com  

 

 

 

Kontaktní osoba: 

Ilona Filípková 
Manažerka marketingu pro ČR 
press@forpsi.com 
www.forpsi.com 
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