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Ako vidíme budúcnosť? 
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Budúcnosť vidíme v komplexných hostingových službách a cloud 

computingu. 

 

Výpočtová a prenosová kapacita sú dnes komodity. Konzumerizácia IT je 

realita. Automatické a samoobslužné poskytovanie služieb je nutnosťou. 

 

Služby dátového centra, hostingové riešenia, konsolidácia infraštruktúry, 

cloud computing ako prevádzkový model – kľúčová časť nášho portfólia 

služieb. 

 

Rozsah služieb voliteľný klientom – od hostingu, manažovaných plne 

integrovaných služieb až ku komplexnému outsourcingu. 



Pre hosting kritickej infraštruktúry sme vytvorili nový štandard. 

Stvorili sme PERPETUUS.  

Dátové centrum PERPETUUS v štandarde TIER III je v komerčnej prevádzke 

od júla 2009.  

Sme lídrom trhu v SR. 



Lokalita PERPETUUS GPS 48°12'37.53"S, 

16°58'26.98"V   
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Kvalita, spoľahlivosť, robustnosť 
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Jedno z najmodernejších dátových centier v stredoerópskom regióne! 

Široké portfólio produktov a špecializovaných plne integrovaných 

riadených služieb, ktoré spĺňajú požiadavky na multilayer hosting 

prostredia. 

Škálovateľnosť – s nami sa vyhnete obvyklým kapacitným obmedzeniam, 

ktoré bývajú často problémom pre nové projekty!  

Kapacitu vieme dynamicky prispôsobovať vašim okamžitým potrebám. 

 



Benefity PERPETUUS 
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• Škálujete infraštruktúru podľa potrieb, zabezpečujete kapacitný rast 

bez výpadku služieb. 

• Optimalizujete priestor pre IT systémy, zabezpečujete energetickú 

efektívnosť ( dodávka energií, chladenie ).  

• Poisťujete sa nepretržitou prevádzkou – redundancia prvkov prostredia. 

• Disponujete konektivitou s garantovanými parametrami a potrebnou 

kapacitou.  

• Disponujete plynulým a bez výpadkov IT prostredím, ktoré je plne 

automatizované.  

• Môžete sa sústrediť na svoj vlastný biznis a dosahovanie cieľov.  

• Maximálne efektívne konsolidujete technológie, lokality a reálne 

redukujete náklady. 



PERPETUUS 
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Vieme, že správa mission critical systémov si vyžaduje 

absolútnu dôveru a vysokú profesionalitu. 

  

Dátové centrum Perpetuus je preto dizajnované 

a prevádzkované tak, aby vám zabezpečilo najvyššiu úroveň 

priemyselných štandardov a potrebných služieb. 

 

Výsledkom je ucelená ponuka služieb PERPETUUS park. 



PERPETUUS SERVER park 
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SERVERpark ponúka širokú škálu 

služieb od prenájmu plochy 

v dátovom centre, cez prenájom 

racku, miesta v racku až po 

prenájom fyzických dedikovaných 

serverov a ich umiestnenie v DC 

Perpetuus presne podľa vašich 

potrieb. 



PERPETUUS VIRTUAL park 
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Virtualizačné technológie môžu priniesť vašej 

organizácii výhody. Namiesto vynakladania 

finančných prostriedkov na veľa nedostatočne 

využitých serverov, umožňuje virtualizácia  

konsolidáciu do menšieho počtu lepšie využitých 

serverov. Pre správu postačí menší počet 

pracovníkov, pre ich umiestnenie menšie priestory 

a pre ich napájanie menej spotrebovanej elektriny. 

To všetko prispieva k úsporám nákladov. 



PERPETUUS MAIL park   

1
0 

www.perpetuus.sk 

MAILpark je profesionálne komunikačné 

riešenie, ktoré okrem e-mailu umožňuje 

všetky ostatné funkcie potrebné pre 

prácu v tímoch. Umožňuje vzájomnú 

synchronizáciu informácii, plánovanie 

a zdieľanie času, umožňuje vám udržať 

poriadok v kontaktoch, plánovať v tíme 

úlohy a týmto spôsobom riadiť nielen 

vlastnú prácu ale aj prácu v rámci tímu 

alebo celej spoločnosti. 



PERPETUUS CRM park   
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Služba CRMpark vám umožní 

rýchlo využívať vlastné CRM 

riešenie bez vysokých 

počiatočných a prevádzkových 

nákladov priamo cez webové 

rozhranie internetového 

prehliadača. CRMpark je 

hostingová služba postavená na 

technológii Microsoft Dynamics 

CRM 2011, čo je v súčasnosti 

najnasadzovanejšia CRM 

technológia na svete. 



PERPETUUS DATA park   
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Bezpečné uloženie prevádzkových dát, ich 

spoľahlivé zálohovanie a archivácia sú pre 

každú spoločnosť základ úspechu. Či už ide o 

prevádzkové systémy, ktoré potrebujú úložisko 

dát s možnosťou rýchleho prístupu, alebo 

o zálohovanie a archiváciu dokumentov. 

 

DATApark ponúka možnosť umiestnenia vašich 

dát v kontrolovanom prostredí dátového centra 

PERPETUUS formou prenájmu priestoru 

určeného na bezpečné uloženie, resp. následnú 

obnovu dát.  



Kto sme 
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• Spoločnosť CNC, a.s., člen skupiny DanubiaTel 

• Na trhu od 1992 

• Špecialista na systémovú integráciu, virtualizáciu, Cloud 

Computing, Networking a Security 

• Vlastní a prevádzkuje prvé TIER III dátové centrum na Slovensku 

– PERPETUUS  

• Ponúka širokú škálu Cloud computing služieb 

 SERVERpark 

 VIRTUALpark 

 MAILpark 

 CRMpark 

 DATApark 



Ďakujeme za pozornosť 

 
Michal Majerčík 

mmajercik@cnc.sk 
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