A .cloud sikere folytatódik: több mint 50.000
regisztrált domain
Magyarország közvetlenül Belgium és Törökország mögött foglal helyet a világszinten igényelt
nevek 0.4 százalékával

Arezzo, 2016 májusa – a webtárhely, email és domain szolgáltatások terén vezető Aruba SpA
(www.aruba.it) a Nyilvántartó (.Cloud Registry)* által közzétett adatok szerint bejelentette,
hogy három hónappal az új .cloud végződés elérhetővé tételét követően több mint 50.000
bejegyzés történt világszerte. Az igénylések nagyjából 20%-át benyújtó Egyesült Államok
mögött Olaszország áll a második helyen.
A Nyilvántartó által megosztott további adatok azt mutatják, hogy az Egyesült Államokat >
23%, Olaszországból > 13%, Kanadából > 12%, Kínából > 11% és Németországból > 8%
benyújtott igények követik. Az Általános Elérhetőség első néhány órájában megmutatkozó
trend és a felhővel kapcsolatos világszerte növekvő általános érdeklődés bizonyítékaként több
mint 130 országból érkezetek igénylések, beleértve a feltörekvő piacokat, mint India, Brazília,
Irán és Kazahsztán. Az új végződések között a .cloud látszik az egyik legtöbbet igényelt
végződésnek az elmúlt pár éveben.
Azok, akik aktiváltak a .cloud domaint, elsősorban felhő és tárhely szolgáltatók, IT tanácsadók,
bloggerek, e-Commerce és start-up oldalak, de számos vállalati oldal és sok magánszemély is
használja. A sokat emlegetett eset volt az elmúlt néhány napban az Artik.cloud, amit a
Samsung szentelt az Artik projektjének az IoT eszközök és felszerelések létrehozásával
kapcsolatosan.
A .cloud végződés 2014 novemberére nyúlik vissza, amikor az Aruba szoros versenyben győzött
le olyan óriásokat, mint az Amazon, a Google és a Symantec. Köztudott, hogy számos jól ismert
márka - mint például az Intel, Apple, Visa, Amazon, Bosch, Cisco, IBM, Microsoft, Facebook,
Twitter és mások - már a Sunrise szakaszban regisztrálta saját .cloud domain nevét.
A nagy nevek mellett nagy számú start-up-ról is beszélni kell, akik felismerték az új
végződésben rejlő nagy lehetőségeket, olyan innovatív cégek, mint SeeJay, az olasz AsWeSend
és ClouDesire, de már meglévő vállalatok is azonnal csatlakoztak a Pioneer programhoz, mint
ePages és Ubuntu/Canonicali.
Az Aruba a nagy érdeklődésre való tekintettel most AKCIÓS 2.200 Ft+Áfa áron ad lehetőséget
mindenkinek a .cloud domain regisztrációjára.

A .cloud cross-media kampánya további reklámokkal folytatódik:
https://www.arubacloud.hu/domain-center/cloud-uj-gtld-felso-szintu-domainnev.aspx?video=yes

A .cloud domain regisztrációja:
https://www.forpsi.hu/domain/uj-gtld-cloud/
* Forrás: a .Cloud Registry hivatalos honlapja
https://www.get.cloud/news-and-media/infographic-join-us-in-celebrating-over-50,000.aspx

ARUBA S.p.A.
Az Aruba S.p.A, melyet 1994-ben alapítottak, az első számú Olasz szolgáltató az adatközpont,
webtárhely, email, PEC és domain szolgáltatások terén. A vállalat több mint 2 millió domain
nevet, 7 millió email fiókot, 4 millió PEC fiókot kezel, a több mint 31.000 szerverrel összesen 4,7
millió ügyfelet szolgál ki.
A cég jelen van a főbb európai piacokon úgy mint Franciaország, Egyesült Királyság és
Németország, továbbá vezető szerepet játszik a Cseh Köztársaságban és Szlovákiában, illetve
hosszabb ideje jelen van Lengyelországban és Magyarországon.
Az Aruba a webtárhely szolgáltatások mellett dedikált szerver, szerver elhelyezés és colocation,
digitális aláírás, digitális megőrzés, intelligens kártya és menedzselt szolgáltatásokat is biztosít.
Az Aruba 2011 óta folyamatosan bőviti termékskáláját Cloud szolgáltatásokkal és 2014-ben a
presztizs értékű ".cloud" domain végződés hivatalos nyilvántartója lett.
A vállalat a körülbelül 60.000 szervernek otthont adó, európai hálózatának köszönhetően
kiterjedt tapasztalatokkal rendelkezik az adatközpontok üzemeltetésében is. További
információkért látogasson el a www.arubacloud.hu oldalra.
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