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A Global Cloud Data Center  

megjelenik a londoni Cloud Expo Europe 

rendezvényen 
 

Az Aruba bemutatja a Globális Cloud Data Center-t, Olaszország legnagyobb és Európa egyik legnagyobb 
adatközpont kampuszát, valamint az összes az adatközpont-hálózata által nyújtott felhő-, co-location- és hibrid 

megoldást 

 

 

Bergamo, 2018. március 13 – az Aruba Cloud (www.arubacloud.com, www.arubacloud.hu) a világ 
vezető felhő szolgáltatói között vesz részt a Cloud Expo Europe rendezvényen, a nemzetközi kiállítás 
2018 március 21-én és 22-én kerül megrendezésre Londonban (London, ExCeL Exhibition Center). 
 
Az Aruba részvétele a felhőszolgáltatások teljes körének és a Global Cloud Data Center bemutatására 
fókuszál, amely a Milánó külvárosában épült legújabb és leglenyűgözőbb adatközpont kampusz és 
amely folyamatosan a világ egyik legfontosabb felhőcsomópontjává válik. 
 
Marcin Zmaczyński, az Aruba marketing igazgatója március 22-én 11:35 és 12:00 között tartja meg 
'Behind every cloud is a data center, or more' című előadását a Multi-Cloud Strategy & Management, 
Services and Applications Theatre-ben és azon, nem olasz vállalatokat szólítja meg, amelyek 
érdeklődnek az adatoknak az EK határain belül található létesítményekben való elhelyezésére. A 
Brexit fényében egyre növekvő tendencia az, amely Milánót az informatikai terület egyik fő 
csomópontjává teszi. A prezentáció során az Aruba Csoport nemzetközivé válási stratégiájába is 
betekinthetünk, amely jelenleg a fő európai piacokon - köztük Franciaországban, Lengyelországban, 
Németországban, a Cseh Köztársaságban, Magyarországon és az Egyesült Királyságban működik és a 
saját és partner adatközpontoknak köszönhetően folyamatosan bővül.   
 
A Global Cloud Data Center, a legnagyobb adatközpont kampusz Olaszországban, egyedülálló 
tulajdonsággal bír, nevezetesen, hogy a kampusz önellátó az energia tekintetében, melynek 
eredményeként az ügyfelek rendkívül versenyképes áron juthatnak az adatközpont 
szolgáltatásokhoz. Ráadásul a felhasznált energia 100%-ban megújuló forrásokból származik, ami 
valójában a kampuszon belül található saját tulajdonú vízerőműből és napelemekből áll, illetve egy 

nagy hatásfokú geotermikus hűtőrendszer is használatban van. Végül, de nem utolsó sorban a 

megújuló forrásokból származó energiát a Guarantee of Origin (GO) tanúsítványa igazolja. Az összes 
rendszert úgy tervezték és építették, hogy megfeleljen és meghaladja az ANSI/TIA 942-A Rating 4 
(korábban Tier 4) által meghatározott legmagasabb szintű követelményeket. 
 
A Cloud Expo Europe arra is lehetőséget kínál, hogy időt szenteljenek az Aruba Cloud által a képzési 
és technológiai támogatást igénylő startup-ok számára létrehozott programra. Az úgynevezett "WE 
START you UP" program az induló vállalkozások és cégek számára egy akár 50.000 eurós ingyenes 
kredit egyenleget, folyamatos technikai támogatást és számos egyéb exkluzív előnyt biztosít. 
 

http://www.arubacloud.com/
http://www.arubacloud.hu/
https://www.cloudexpoeurope.com/
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További fontos nemzetközi kezdeményezések közé tartozik a 2016-ban alapított CISPE - Cloud 
Infrastructure Services Providers in Europe - szövetség létrehozása, amelynek alapító tagja az 
Aruba, és amely ma több mint 20 jelentősebb felhő-infrastruktúra-szolgáltatót foglal magában és 
15 európai országban működik. A CISPE magatartási kódexet (Code of Conduct) hozott létre, 
amely összhangban van a GDPR adatbiztonsági követelményeivel: a célja az, hogy minden polgár 
világosan és átlátható módon megismerhesse, hol tárolódnak személyes adatai, valamint, hogy 
egységesítse a szabályozást az EU-ban. Mivel az Aruba felhőszolgáltatásai - mint például a Private 
Cloud, a Public Cloud, a Cloud Backup és a Cloud Object Storage - megfelelnek ennek a 
magatartási kódexnek a "CISPE-declared service" pecséttel vannak ellátva.  
 
Az adatok átláthatósága és figyelemmel kísérése érdekében az Aruba az Open Cloud Foundation 
(OCF), egy technológiai vállalatokból álló szövetségnek is tagja, melynek a célja, hogy létrehozzon 
egy keretet a nyílt felhő biztosítása érdekében: a cél az, hogy garantálják az ügyfelek szolgáltató 
választási szabadságát és elkerüljék a szolgáltatótól való függőséget. 
 
Az Aruba a C2110-es standon lesz megtalálható, hogy részletes információkat nyújtson az Aruba 
Cloud megoldásokról, és ingyenes utalványokat ajándékozzon a teszteléshez. 
 
Az Aruba adatközpont hálózatáról itt talál további információkat: www.datacenter.it 
Az Aruba Cloud szolgáltatásaival és a 'We START you UP' programmal kapcsolatosan itt talál további 
információkat: www.arubacloud.com  
 
Aruba Cloud 

Az Aruba Cloud (www.arubacloud.hu) az Aruba Csoport tagja és vezető Felhő szolgáltató. A szolgáltatás Cloud 
megoldások széles körét kínálja a világ bármely pontjáról érkező ügyfelek számára. A nyolc adatközpontból 
(Egyesült Királyságban, Németországban, Franciaországban, Olaszországban, Cseh Köztársaságban és 
Lengyelországban) álló hálózatnak köszönhetően, az Aruba Cloud az ügyfelei számára egy sor szolgáltatást és 
megoldást kínál válaszként a kisebb vagy nagyobb   ügyfelek   igényeire, lehetnek azok akár egyéni vállalkozók, 
startup-ok, KKV-k vagy nagyvállalatok. Az Aruba Cloud megoldásai háromféle Cloud szolgáltatásra épülnek: VPS 
SSD, Public Cloud és Private Cloud, valamint ezeken kívül válogatott Cloud Storage és Backup kiegészítők is 
elérhető.   

 
 

Aruba Csoport 

 

Az 1994-ben alapított ARUBA S. p. A. vállalat vezető szerepet tölt be Olaszországban a webtárhely, email, 
tanúsított email és domain név regisztrációs szolgáltatások terén. Négy különböző üzleti területen működik: 
adatközpontok, felhő, webtárhely és domain, e-biztonság és tanúsított szolgáltatások. 
Az Aruba a főbb európai piacokon aktív beleértve Franciaországot, az Egyesült Királyságot és Németországot, 
vezető szerepet tölt be a Cseh Köztársaságban és Szlovákiában, valamint erős jelenléttel bír Lengyelországban 
és Magyarországon.  
 
A nagyjából 25.000 rack kapacitású európai hálózatának köszönhetően a vállalat óriási tapasztalattal 
rendelkezik az adatközpontok üzemeltetése terén.  
Az Aruba több mint 2 millió domain, 7 millió email fiók, 5 millió PEC fiók és 100.000 fizikai és virtuális szerver 
kezelését végzi megközelítően 5 millió ügyfélnek. A webtárhely szolgáltatások mellett, public és private cloud 
szolgáltatásokat, szerver elhelyezést és co-location szolgáltatásokat, dedikált szervereket, digitális aláírást, 
digitális archiválást, e-számlázást, tanúsított email szolgáltatást, SSL tanúsítványokat és smart kártyákat kínál.  

https://www.datacenter.it/en/home.aspx
https://www.arubacloud.com/
http://www.arubacloud.hu/
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Az Aruba Businessnek köszönhetően a saját szolgáltatásai mellett az informatikai partnerek széles hálózatát 
kínálja, valamint a Pratiche.it márkanéven dokumentum archiválási szolgáltatásokat nyújt Olaszország egész 
területén. 2014-ben az Aruba a ".cloud" TLD hivatalos nyilvántartója lett. További részletek: 
www.arubacloud.com; www.arubacloud.hu 
 

 

 

Sajtókapcsolat: 

ArubaCloud HU 
Sajtóiroda 
Cégnév: BlazeArts Kft. 
Székhely: Kunszentmiklós, Damjanich u. 36 1/8 
Email: info@arubacloud.hu 
Honlap: www.arubacloud.hu 
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