TISKOVÁ ZPRÁVA

Vlastník FORPSI, společnost Aruba,
buduje jedno z největších globálních datacenter pro cloud
Aruba nyní na severu Itálie poblíž Milána staví nové datacentrum, které otevře v říjnu 2017. V rámci skupiny
jde o sedmé datacentrum, v Itálii pak třetí. Cílem společnosti Aruba je stát se jedním z lídrů v oblasti
cloudových center. Již nyní začíná s rezervacemi prostoru v tomto technologickém středisku. To bude mít
rozlohu 200 000 m2, je naprosto ekologické, s hodnocením Rating 4 (dříve Tier IV) a je vybaveno
nejnovějšími technologiemi.
____________________________________________________________________
Ktiš, Česká republika, 6. červen 2017 – Začátkem října 2017 bude v Ponte San Pietro (Bergamo, Itálie)
otevřeno jedno z největších cloudových datacenter v Itálii. Bude splňovat nejnáročnější požadavky firem na
kolokaci a IT infrastrukturu. Toto datacentrum bude dostupné i zákazníkům z České republiky prostřednictvím
služeb společnosti INTERNET CZ (www.forpsicloud.cz), která je členem skupiny Aruba Group, do jejíž sítě toto
datové centrum patří.
Infrastruktura bude díky nadstandardním vlastnostem optimální volbou pro provoz jakéhokoliv IT systému.
Velkou výhodou je zejména strategické umístění na severu Itálie poblíž Milána. Neméně důležitou
podmínkou je však také využívání nejmodernějších technologií, vysoká úroveň efektivity využití energie s
ohledem na životní prostředí a samozřejmě pokročilé systémy zabezpečení.
Globální cloudové datacentrum bylo navrženo a vystavěno s cílem překonat současné standardy trhu,
zejména ve smyslu spolehlivosti a výkonu. Poskytne tak možnost vyhovět budoucím požadavkům na
navyšování služeb. Pro zákazníky je tedy zajištěn bezproblémový růst jejich projektů, ať už jde o dedikovaný
server či komplexní fyzickou a cloudovou infrastrukturu. To je umožněno zejména efektivním rozložením
rackových skříní, datových sálů i celých dedikovaných datacenter, ale také díky dalším navázaným
škálovatelným systémům datacentra, jako je obnovení po havárii (disaster recovery), systém pro garanci
provozu společnosti, komplexní outsourcing IT infrastruktury a díky dalším důležitým službám zaručujícím
bezproblémový provoz. Jde zejména o vícezdrojovou konektivitu, směrování (routing) a o zajištění zásob
hardwaru.
V návrhu datacentra je rovněž počítáno se širokým spektrem logistických nároků vyplývajících z potřeb
klientů. V novém datacentru pro ně budou k dispozici například víceúčelové prostory, včetně dočasných
kancelářských prostor, skladů, pracovního prostoru a pracovních stanic.
Služby cloudového datacentra jsou koncipovány jak pro potřeby velkých společností, tak pro veřejnou správu,
IT operátory a středně velké podniky, pro systémové integrátory, telekomunikační společnosti a všechny
firmy, které chtějí rozvíjet své zákaznické portfolio na italském trhu.
Globální cloudové datacentum je připojené na hlavní italské i mezinárodní poskytovatele internetového
připojení. Může se navíc pochlubit vlastní infrastrukturou datových kabelů poskytujících duální připojení do
Caldera Business Park v Miláně, což zajišťuje takřka neomezenou rychlost datových přenosů.

06/06/2017

1

TISKOVÁ ZPRÁVA

Významným aspektem datového centra jsou jeho unikátní technické specifikace. Díky jim nové datacentrum
nabízí maximální efektivitu využití energie. Aruba v současné době ve svých datacentrech již využívá energii
pocházející exkluzivně z certifikovaných obnovitelných zdrojů. Datové centrum bude napájeno
prostřednictvím několika přípojek z vodní a z fotovoltaické elektrárny, obě patří společnosti Aruba. Dále bude
využit vysoce efektivní geotermální chladicí systém, který garantuje optimální výsledky při využití výrazně
nižšího množství elektrické energie. Systémy byly navrženy a postaveny tak, aby splňovaly nejpřísnější normy
ANSI/TIA 942-A Rating 4 (dříve Tier IV).
Další garancí spolehlivosti datacentra je jeho umístění v oblasti, která historicky nebyla zasažena přírodními
katastrofami, jako jsou například zemětřesení nebo povodně. Oblast je snadno dostupná, nachází se
nedaleko tří mezinárodních letišť (Orio al Serio, Linate, Malpensa) a také blízko silniční a dálniční sítě.
V zájmu splnění podmínek GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), vstupujících v platnost v roce
2018, a pro účely správy dat evropským poskytovatelem, mají nyní mimoevropští poskytovatelé možnost
ukládat svá data v datacentru, které splňuje požadované platné normy.
První část globálního datacentra je již nyní v provozu s instalovanou infrastrukturou o příkonu více než 4 MW
(z celkových 90 MW plánovaných pro celé datacentrum). Datacentrum bude spuštěno do plného provozu již
toto léto a oficiálně bude otevřeno 5. října 2017.
„Navrhli jsme Globální cloudové datacentrum tak, abychom nebyli limitováni prostorem ani zdroji, čehož
jsme s ohledem na životní prostředí chtěli dosáhnout za použití výhradně trvale udržitelných zdrojů energie.
Přesto, že snižujeme spotřebu energie, zvyšujeme standardy spolehlivosti a zabezpečení ve světě datacenter,‘’
vysvětluje Stefano Cecconi, CEO společnosti Aruba S.p.A. „Cílem bylo poskytnout řešení velkým mezinárodním
společnostem, které projevily zájem o strategické umístění svých dat v Itálii a o poskytování svých služeb na
italském trhu. Dalším z našich cílů je také podpořit jejich růst,” dodal Stefano Cecconi.
Již v tuto chvíli je možné si rezervovat prostor v našem globálním cloudovém datacentru. Pro více informací
kontaktujte naše specialisty prostřednictvím oficiální 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, ze kterého 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 na www.forpsi.com, www.forpsicloud.cz.
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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. Společnost
spravuje více než 2 miliony domén, 6 milionů e-mailových účtů, 20 tisíc serverů a v součtu má více než 2
miliony zákazníků. Aruba dále operuje na trzích v dalších evropských zemích – mimo jiné ve Francii, Anglii a v
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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