TISKOVÁ ZPRÁVA

Vzniklo datacentrum pro globální cloud:
jeden z největších komplexů datacenter v EU otevírá vlastník FORPSI
Aruba v těchto dnech otevírá dveře svého nového datacentra na severu Itálie. Pozvání obdrželi hlavní
zástupci nejvýznamnějších italských společností, úřadů a také speciální hosté.

Ktiš, Česká republika, 4. října 2017 – 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 otevření největšího komplexu datacenter v Itálii. Datacentrum pro globální cloud
je také jedním z největších cloudových hubů v Evropě a využívá strategické pozice na severu Itálie,
pouze hodinu cesty od Milána, v italském Ponte San Pietro (Bergamo), v dosahu tří mezinárodních
letišť a další dopravní infrastruktury.
Slavnostní otevření se uskuteční v areálu datacentra za účasti klíčových osobností, mezi nimiž budou
členové italské vlády a známí zastánci digitalizace, kteří se zasazují o digitální transformaci.
Speciálním hostem pak bude bývalý italský astronaut Umberto Guidoni.
V průběhu budou diskutována dvě hlavní témata: první se zaměří na digitální
transformaci s důrazem na digitální vývoj společnosti; druhé téma bude cíleno na Průmysl 4.0 a
éru automatizace výrobních procesů a správy dat. Obě tato témata budou představena
prostřednictvím případových studií zákazníků za účasti expertů z předních společností v oboru, jako
jsou například Intel či VMWare.
Datacentrum pro globální cloud bylo
navrženo a vybudováno s cílem překonat
současné
standardy
na
trhu,
zejména v oblasti spolehlivosti a výkonu.
Vzhledem
k celosvětovému
trendu
exponenciálního růstu produkovaných dat je
datacentrum pro globální cloudové služby
připraveno na další rozšiřování, a to nejen
díky obrovské rozloze celého komplexu.
V datacentru pro globální cloud nalezneme
řešení od jednotlivých dedikovaných serverů
až po komplexní fyzické a cloudové infrastruktury v datových sálech, ale také dedikovaná
datacentra s technologiemi disaster recovery a obchodní kontinuity.
V komplexu je zajištěn rozsáhlý outsourcing IT infrastruktury, konektivita od několika různých
poskytovatelů, dále pak routing a dostatečné zásoby hardwaru. Nalezneme zde také víceúčelové
prostory pro širokou škálu logistických potřeb, zejména dočasné kancelářské prostory, skladiště a
pracovní stanice pro zákazníky.
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Datacentrum pro globální cloud je připojeno na hlavní národní a mezinárodní poskytovatele
konektivity vlastním systémem optických kabelů, který zajišťuje duální připojení na Milan Internet
eXchange (MIX) s prakticky neomezenou kapacitou přenosu. To je skvělou příležitostí pro všechny
společnosti, které po květnu 2018 budou nuceny dodržovat ustanovení GDPR. Aruba i všechny
obchodní značky v rámci její skupiny věnují těmto nařízením zvýšenou pozornost a poskytované
služby (www.forpsicloud.cz) již nyní splňují všechny podmínky.
Aruba je také jedním ze zakládajících členů CISPE – koalice evropských poskytovatelů cloudových
služeb. Tato koalice již vytvořila kodex chování specificky koncipovaný tak, aby splňoval všechny
podmínky GDPR, čímž zákazníkům a koncovým uživatelům zajišťuje kontrolu nad jejich daty.
Jednou z klíčových vlastností datacentra je energetická efektivita. Aruba pro svá datacentra využívá
energii z certifikovaných obnovitelných zdrojů. V případě datacentra pro globální cloud jde
například o vodní a fotovoltaickou elektrárnu. Chlazení pak zabezpečuje geotermální chladicí
systém, jenž garantuje optimální výsledky s výraznou úsporou energie. Všechny systémy a vybavení
byly navrženy a vybudovány tak, aby splňovaly a překračovaly nejvyšší standardy určené dle
certifikace ANSI/TIA 942-A Rating 4 (dříve Tier 4).
„Jsme hrdí, že můžeme oficiálně představit naše datacentrum pro globální cloudové služby,
ambiciózní projekt, který se nám, i přes svou velikost a komplexnost, podařilo dokončit ve velmi
krátkém časovém úseku. Je to pro nás důležitým milníkem a zároveň pouze prvním krokem k
vybudování všech dalších důležitých systémů v rámci komplexu,“ řekl Stefano Cecconi, CEO
společnosti Aruba S.p.A. „Cílem této dvoudenní akce je oslavit dosažení tohoto prvního úspěšného
kroku a představit datacentrum obchodní sféře a velkým organizacím a také otevřít dveře datacentra
lidem mimo obor a místním obyvatelům, kteří nás nadšeně přijali.“

Zajistěte si místo v datacentru pro globální cloud. Spojte se s naším týmem expertů a zeptejte se
na více informací prostřednictvím naší oficiální webové stránky www.datacenter.it
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 S. p. A.
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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.
Společnost spravuje více než 2 miliony domén, 6 milionů e-mailových účtů, 20 tisíc serverů a v
součtu má téměř 5 milionů zákazníků. Aruba dále působí na trzích dalších evropských zemí – mimo
jiné ve Francii, v Anglii a Německu. Patří mezi hlavní poskytovatele hostingových služeb v České
republice, na Slovensku, v Polsku a Maďarsku. Kromě webhostingu nabízí další služby: pronájem
dedikovaných serverů a managed serverů, housing, služby datacentra, elektronický podpis,
digitalizaci dat a výrobu elektronických čipových karet. Od roku 2011 rozšířila Aruba tuto nabídku o
cloudové služby. Má bohaté zkušenosti se správou datacenter v různých zemích Evropy s celkovou
kapacitou 60 tisíc serverů. Více informací na www.aruba.it, www.arubacloud.com
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Just Communication s.r.o.
Dlouhá 705/16
110 00 Praha 1

INTERNET CZ, a. s.
Ktiš 2
384 03 Ktiš

04/10/2017

3

