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Hawe Telekom i Beyond.pl łączą siły 

 

Poznań/Warszawa, 19 lipca 2022 

Hawe Telekom i Beyond.pl podpisały porozumienie o długoterminowej współpracy, 
które zakłada wspólne oferowanie kompleksowych rozwiązań infrastrukturalno-
telekomunikacyjnych polskim i międzynarodowym klientom. W obszarze wspólnych 
zainteresowań jest również wspieranie innowacyjnych projektów IoT, Przemysłu 4.0, 
w tym sieci kampusowych 5G i predykcji oraz rozwiązań dla Smart City.  

Zasoby znajdujące się w portfolio Hawe Telekom i Beyond.pl to nowoczesna infrastruktura 
teleoperatorska wraz z usługami kolokacji i chmury, w jednych z najnowocześniejszych centrów 
przetwarzania danych typu core i edge w Europie. W ciągu najbliższych miesięcy Hawe Telekom  
i Beyond.pl planują realizację unikalnego ekosystemu umożliwiającego wprowadzanie innowacyjnych 
rozwiązań. Ekosystem charakteryzować się będzie wysokimi przepustowościami danych, niskimi 
opóźnieniami wraz z najwyższymi standardami bezpieczeństwa infrastruktury IT zapewniającymi 
dostępność do usług na najwyższym poziomie. Ponadto, ekosystem pozwoli realizować cyfrową 
transformację w sposób zrównoważony. 

– W naszej strategii stawiamy na najlepszych dostawców na rynku, a Beyond.pl w zakresie usług data 
center i chmury niewątpliwie do nich należy. Cieszę się, że będziemy mieć okazję wspólnie prowadzić 
innowacyjne projekty z zakresu nowych technologii, a także tworzyć nowe rozwiązania, które pozwolą 
nam jeszcze bardziej wzmocnić nasze pozycje – podkreśla Barbara Ożóg, Business Development 
Director w Hawe Telekom. 

W ramach nawiązanej współpracy Hawe Telekom przeniesie w bieżącym roku swój główny węzeł 
dostępowy (IP/DWDM) wraz z niezależnym przyłączem światłowodowym do Data Center 2 Beyond.pl. 
Jest to jedna z trzech najbezpieczniejszych serwerowni w Unii Europejskiej, co potwierdza 
międzynarodowa certyfikacja ANSI/TIA-942 na poziomie Rated 4 oraz jeden z najefektywniejszych 
energetycznie obiektów data center w Polsce (PUE 1.2) zasilany w 100% zieloną energią.   

– Jestem przekonany, że partnerstwo z Hawe Telekom zapewni obu naszym firmom wzmocnienie 
pozycji na arenie europejskiej. Dzięki synergii produktowo-usługowej naszych spółek mamy możliwość 
sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających klientów i wesprzeć ich w realizacji wielu 
innowacyjnych projektów technologicznych. Nasza współpraca to usługi „szyte na miarę”,  
które wyróżniają się globalnym zasięgiem o niskim latency, w parze z najwyższym bezpieczeństwem 
usług data center i efektywnością energetyczną naszych obiektów – podkreśla Wojciech Stramski, 
Prezes Zarządu w Beyond.pl.  

*** 

O Hawe Telekom: Spółka Hawe Telekom jest operatorem świadczącym usługi innym operatorom telekomunikacyjnym,  
a wśród jego klientów znajdują się operatorzy sieci telefonii komórkowych w Polsce, operatorzy międzynarodowi, jak również 
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kilkadziesiąt data center znajdujących się w zasięgu sieci. Spółka świadczy usługi: sprzedaży i dzierżawy kabli oraz włókien 
światłowodowych, transmisji danych w oparciu o posiadany system DWDM, dostępu do sieci Internet, kolokacji w obiektach 
wyniesionych rozmieszczonych na Ogólnopolskiej Sieci Światłowodowej oraz usług nadzoru i serwisu sieci. O kluczowym 
miejscu firmy Hawe Telekom na rynku telekomunikacyjnym świadczy fakt, że większość sieci stanowi element infrastruktury 
krytycznej kraju, a w grudniu 2021 r. firma uzyskała po raz trzeci potwierdzenie istotności posiadanej przez siebie 
infrastruktury w postaci przedłużenia ochrony państwa na rok 2022 r. Spółka z sukcesem wdrożyła Zintegrowany System 
Zarządzania, który spełnia wymagania trzech norm: ISO 22301:2020 (zarządzanie ciągłością działania), ISO/IEC 27001:2017 
(zarządzanie bezpieczeństwem informacji) oraz ISO 9001:2015 (zarządzanie jakością). Firma Hawe Telekom w ostatnim czasie 
otrzymała wyróżnienie dla „Stabilnego Partnera 2021” w kategorii telekomunikacja oraz „Innowacyjnej Firmy 2021”.  
Więcej na: www.hawetelekom.com  

O Beyond.pl: Spółka Beyond.pl powstała w 2005 roku. Zarządza najbezpieczniejszym data center w Europie Środkowo-
Wschodniej i najbardziej energooszczędnym obiektem w całej Polsce, który jest zasilany w 100% energią odnawialną. 
Gwarantuje najwyższy poziom dostępności - do 99,9999%. Jako jedyna na rynku Europy Środkowo-Wschodniej dostarcza mix 
poziomów Rated (od 3+ do 4), dostęp do kompleksowej oferty cloud opartej o chmurę prywatną, publiczną i rozwiązania 
hybrydowe oraz wsparcie ze strony ekspertów w ramach usług zarządzanych (managed services).  
Beyond.pl to centra przetwarzania danych typu core i hyper-edge o docelowej mocy 42 MW. Firma obsługuje dwa 
nowoczesne obiekty data center zlokalizowane w Poznaniu. To pierwsze zielone i neutralne telekomunikacyjnie centrum 
danych w Polsce. Obiekt, Data Center 2, strategicznie zlokalizowany w połowie drogi między Warszawą a Berlinem -  
w Poznaniu, jest jedynym w Europie Środkowej i jednym z trzech w Unii Europejskiej centrum danych spełniającym 
rygorystyczne wymagania certyfikacji ANSI/TIA-942 na poziomie Rated 4. Certyfikacja Rated 4 potwierdza najwyższe 
standardy bezpieczeństwa data center w zakresie projektowania, mechaniki, zasilania i telekomunikacji.  
Więcej na www.beyond.pl 
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