
KOLOKACJA
PLANUJESZ INWESTYCJE W POLSCE I EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ?
WYBIERZ USŁUGĘ KOLOKACJI W NOWOCZESNYCH CENTRACH DANYCH BEYOND.PL

COLOCATION SERVICES FACT SHEET

Nasze światowej klasy Centra Danych oferują Klientom 
bezpieczne i w pełni redundantne środowiska dla infrastruktury IT, 
centów zapasowych oraz backupów.

Więcej informacji: www.beyond.pl 

Wyzwania biznesowe, które możemy 
pomóc Ci rozwiązać:

 • Business Con nuity – nasze Centra Danych 
  gwarantują bezpieczne środowiska IT wspierające 
  ciągłość działania Twojej firmy
 • Elastyczność – zapewniamy skalowalne 
    niestandardowe rozwiązania w oparciu o wymaga-
  nia dla średnich i dużych przedsiębiorstw
 • Optymalizacja kosztów  - nasze rozwiązanie 
  pozwala  zmniejszyć Twoje nakłady 
  inwestycyjne CAPEX
 • Hybrydowe rozwiązania chmurowe dzięki 
  kompleksowej ofercie usługi IT umożliwiamy 
    projektowanie rozwiązań hybrydowych
 • Koncentracja na Core business - dzięki naszemu  
  wsparciu i zapleczu technologicznemu  
  zyskujesz czas i zasoby na kluczowe działania firmy.

Centra Danych Beyond.pl

Centra danych Beyond.pl znajdują się w Poznaniu, 
w sercu Europy Środkowo-Wschodniej, 2 godziny 
od Berlina i 3 godziny od Warszawy.od Berlina i 3 godziny od Warszawy.

Nasz obiekt jest jedynym certyfikowanym w tym 
regionie centrum danych z certyfikatem Rated 4 
(ANSI/ TIA-942) we wszystkich czterech obszarach: 
łączność, architektura, mechanika i elektryczność, 
co potwierdza, że nasze centra danych oferują 
infrastrukturę odporną na awarie.
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Nasze usługi kolokacji:

 • Bezpieczeństwo, przestrzeń techniczna, zasilanie 
  i chłodzenie infrastruktury IT
 • Neutralność telekomunikacyjna i cross conect
 • 24 x 7 x 365 monitoring i wsparcie remote hands
 • Bezpieczeństwo: do pięciu poziomów kontroli 
    dostępu, CCTV, biometria, bezpieczeństwo fizyczne 
  przez całą dobę

Adama Kręglewskiego 11 
61-248 Poznań, Poland

+48 61 667 48 90
sales@beyond.pl
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Centra danych Beyond.pl  spełniają najwyższe  
standardy zarządzania oraz standardy branżowe, 
gwarantując tym samym płynne i wydajne działanie.

Rated 4 ANSI/TIA-942 

potwierdza standard bezpieczeństwa 
w 4 kluczowych obszarach:  architektura, 
mechanika, zasilanie i łączność

ISO 27001

zapewnia najwyższy poziom wewnętrzne-
go systemu zarządzania bezpieczeństwem 
informacji

Lorem Ipsum

SOC2

zapewnia najwyższy stopień zgodności 
bezpieczeństwa wewnętrznego i dostęp-
ności procesów z dostawcami usług IT

PCI DSS

globalna norma ustanowiona przez orga-
nizację finansową w celu bezpiecznej 
ochrony danych osobowych w trakcie 
płatności online.

Zgodność z wymaganiami 
prawnymi potwierdzona 
certyfikatami branżowymi 
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Nasze centra danych oferują kilka rozwiązań odpowiadających 
Twoim potrzebom biznesowym:

Prywatne komory
Dedykowana przestrzeń technologiczna, zbudowana zgodnie z wy-
maganiami Klienta dotyczącymi specyfikacji technicznej i układu

Prywatne klatki
Nasze klatki są bezpiecznymi, elastycznymi i prywatnymi obszarami 
do ulokowania zasobów IT. Nasi Klienci mogą określić projekt, układ 
zapotrzebowanie energetyczne oraz poziom zabezpieczeń

Szafy
Nasze szafy są istotnym zasobem dla firm, które chcą outsourcin-
gować swoją krytyczną infrastrukturę IT i zapewnić sobie bezpie
czną przestrzeń nasz szybki i łatwy rozwój.

 • Implementacja i konfiguracja
 • 24 x 7 x 365 monitoring i wsparcie remote hands
 • Zarządzanie zmianą
 • Testowanie i anliza
 • Migracja.
 

Dodatkowe usługi:

Neutralność telekomunikacyjna

Jesteśmy neutralnym telekomunikacyjnie operatorem 
Centrów Danych w Poznaniu. 
Oba nasze centra danych są połączone za pomocą ringu światłowodowe-
go i zapewniamy dostęp do ponad 20 operatorów telekomunikacyjnych 
o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
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Data Centers ]�Dane Techniczne

Zgodny z Rated 3  

jedno 

Certyfikacja Rated 4  

Zasilanie 
(podstawowe, awaryjne i chłodnicze)

Łączność

Security

0,9 MW

4 units / 2N 4 sta c, 6 dynamic / 2(N+1) 

tradycyjny oparty na wodzie technologicznej i mieszaninie wody i glikolu 

14 MWCałkowity przydzia mocy

Liczba UPS / układ UPS 

System chłodzenia

Business con nuity

Powierzchnia Centrów Danych

Powierzchnia magazynu

Standard (ANSI/TIA-942)

Liczba pięter

Nośność 

Wysokość podłogi technicznej

Rampa  / winda towarowa tak / taktak / tak

2550 kg/m22550 kg/m2

18,000 m2

1,000 m2-

1,100 m2

100 % 

Operatorzy telekomunikacyjni dostępni 
w data center

Całodobowa ochrona / monitoring

Systemy kontroli dostępu

System wczesnego wykrywania VESDA 
/ Inergen dymu / czynnik gaśniczy

Obsługa techniczna

Wszyscy wiodący operatorzy telekomunikacyjni z Polski i zagranicy, w 
tym operatorzy Tier3, RETN, Interoute i TeliaSonera.

100 cm

tak / CCTV monitoring, 24/7/365 kontrola

VESDA / Inergen

service desk, całodobowa obsługa techniczna dwóch zespołów, 
infrastruktura IT

VESDA / HFC-227ea

5 poziomów bezpieczeństwa: karty dostępu, wykrywacz metalu, komory 
dostępu, skaner paczek i bagażu, zamki cyfrowe, zamki biometryczne
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Jesteś zainteresowany naszymi usługami?
Wyślij do nas email lub zadzwoń.

+48 61 667 48 90 | sales@beyond.pl

www.beyond.pl

Nazwa Beyond.pl Data Center 1 Beyond.pl Data Center 2

Data Centers

Site technical data

dwa


