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SDC – gwarancja bezpieczeństwa
-Certyfikat ISO 9001:2008
-Certyfikat AQAP 2110:2006
-Certyfikat WSK W-33/5/2011
-Certyfikat Akredytacji ABW z zakresie bezpieczeństwa    -Certyfikat Akredytacji ABW z zakresie bezpieczeństwa    
teleinformatycznego
-Świadectwo ABW w zakresie bezpieczeństwa 
przemysłowego I i III stopnia
-Rekomendacja MON w zakresie systemów 
teleinformatycznych



SDC - rozwiązania techniczne
- 150 m2 z miejscem na 60 szaf technicznych
- stacja SN zasilana dwutorowo
- własna stacja transformatorowa SN
- agregat prądotwórczy 700kVA umożliwiający 25h - agregat prądotwórczy 700kVA umożliwiający 25h 
funkcjonowanie na jednym tankowaniu, z możliwością 
do tankowywania w trakcie pracy
- zasilacze awaryjne UPS pracujące w układzie 
redundancji N+1



SDC - rozwiązania techniczne
- system klimatyzacji oparty o wodę lodową oraz free
cooling, pracujący w układzie redundancji N+1
- redundantny system detekcji pożaru  oparty o system 
czesnej detekcji TITANUS oraz standardowe czujki.czesnej detekcji TITANUS oraz standardowe czujki.
- system gaszenia pożaru aerozolem
- nośność podłogi technicznej 2500 kg/m2 lub 600 
kg/punkt, wysokość 60 cm



SDC - rozwiązania techniczne
- wydzielone strefy bezpieczeństwa dostępu
- monitoring wizyjny z systemem rejestracji danych
- 2 tyg. czas przechowywania obrazu z kamer
- 24 godzinny nadzór osobowy- 24 godzinny nadzór osobowy
- trzy niezależne łącza dostępowe TPNET, KI-X, OLMAN
- redundantne systemy BGP obsługujące łącza
- redundantny system Firewall 



SDC – możliwości
- kolokacja serwerów rackowych oraz kasetowych
- kolokacja szaf informatycznych
- wydzielenie zamkniętego sektora
- instalacja dodatkowego monitoringu- instalacja dodatkowego monitoringu
- praca on-site oraz zdalna 24/7/365
- asysta inżyniera w Centrum Danych
- gwarantujemy wsparcie logistyczne
- dopasowujemy nasze rozwiązania do potrzeb Klienta



Korzyści z kolokacji serwerów w Data Center

Redukcja kosztów
• nie ma potrzeby budować kosztownej infrastruktury technicznej
• nie ma potrzeby zatrudniać specjalistów do jej obsługi• nie ma potrzeby zatrudniać specjalistów do jej obsługi
• można zaoferować konkurencyjne ceny usług

Bezpieczeństwo przechowywanych danych
• monitoring bezpieczeństwa sieci 24/7/365
• system detekcji włamań IDS/IPS
• systemy wspomagające i zabezpieczające dane
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