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Zespół

Misja

Nasz zespół  to ponad 50 zaangażowanych pasjonatów IT. 

Razem tworzymy miejsce, w którym zaczyna się internet - ten sam,  

z którego korzystacie na co dzień.

Naszą misją jest być najlepszym wyborem dla firm, które muszą 

być online bez względu na wszystko, przez 24 godziny, 7 dni  

w tygodniu, 365 dni w roku.

Dostarczamy im platformę składającą się z najbardziej 

zaawansowanych automatycznych rozwiązań z zakresu 

infrastruktury IT.

Ludzie, którzy kochają technologię

Online 24/7/365
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Co możemy dla Ciebie zrobić?

Wynajem sprzętu serwerowego wraz 

z pakietem usług pozwalających na 

komfortową pracę z nim.

Projektowanie i administrowanie 

infrastrukturami chmur prywatnych 

znajdujących się w naszym Data 

Center.

Wynajem miejsca w szafach 

serwerowych 48U z gwarancją 

zasilania, chłodzenia i dostępu do 

internetu.

Administracja systemami IT Klientów, 

wirtualizacja, OS, oprogramowanie, 

bazy.

Serwery dedykowane Kolokacja

Administracja ITChmura prywatna

Poznaj wszystkie rozwiązania, które oferujemy w Data Space
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Serwery dedykowane
Najbardziej elastyczna oferta w Polsce

Dedykowane wsparcie 24/7/365

Oferujemy popularne konfiguracje serwerów 

dedykowanych dostępne w sprzedaży online 24/7

Budujemy również niestandardowe konfiguracje serwerów 

oraz całych środowisk pod indywidualne wymagania 

naszych Klientów

Każdą konfigurację serwera, nawet tę uruchomioną, 

możemy modyfikować na życzenie naszych Klientów

Nowoczesne komponenty klasy Enterprise

Wszystkie serwery składamy osobiście

Sieć na poziomie Tier-1

Ochrona Anty-DDoS i WAF

Standardowe serwery dostępne w kilka minut, 

niestandardowe w kilka godzin
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Kolokacja

Sprzęt sieciowy wymaga optymalnych warunków, aby pracować 

w sposób wydajny i bezpieczny. Data Space gwarantuje 

utrzymywanie stałych parametrów środowiskowych takich jak 

temperatura, wilgotność, czy bezpieczeństwo fizyczne oraz 

zasilanie energetyczne.

Wszystkie kluczowe elementy są redundatne, aby zapewnić 

ciągłość działania organizacji. Warunki świadczonego SLA 

potwierdzone umownie.

Łączność światłowodowa, precyzyjna klimatyzacja, 

niezależne źródła zasilania. Warunki, które pozwalają 

pracować wydajnie i skalowalnie.

Wielopoziomowe systemy ochrony fizycznej oraz 

pożarowej, nieustanny monitoring administratorów Data 

Space zapewniają maksymalną ochronę danych oraz 

prywatności.

Wysoka dostępność

Optymalne warunkiBezpieczeństwo

W standardzie TIA – 942 w klasie TIER III+
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Chmura prywatna

Na etapie wyceny nasi inżynierowie pomogą 

wybrać właściwe biznesowo rozwiązanie.

Przygotujemy, dostarczymy i uruchomimy chmurę 

pod klucz.

Na bazie naszych serwerów dedykowanych 

proponujemy konfiguracje dopasowane do 

wymagań biznesowych.

Oparte o storage wewnętrzny w serwerach lub 

dedykowane macierze.

Kupujesz porty (do 100 Gbit/s) i nie musisz 

zajmować się skalowalnością ani redundancją sieci.

Do wyboru przez Klienta: Proxmox, VMware 

i Hyper-V. Gwarantujemy kompatybilność ze 

sprzętem.

Konsultacje techniczne

Projekt i wdrożenie

Sprzęt obliczeniowy Miejsce na dane

Skalowalna sieć
Oprogramowanie

Sprzęt, sieć i oprogramowanie 
- w ramach jednej usługi
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Administracja IT
Zgodnie z najlepszymi praktykami i standardami

Zaplanowanie i przygotowanie infrastruktury pod kątem 

wydajności, bezpieczeństwa i optymalizacji kosztowej

Instalacja i konfiguracja elementów niezbędnych do 

zapewnienia środowiska wysokiej dostępności (HA)

Monitorowanie infrastruktury i serwisów Klienta

Bieżąca opieka, analiza logów systemowych, aktualizacje 

oprogramowania

Migracja usług do Data Space

Reagowanie na wszelkie zgłoszenia pochodzące  

z systemów monitoringu lub z innych źródeł dot. systemu 

objętego usługą administracyjną

Instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych 

(Windows, Linux, *BSD)

Aktualizacja oprogramowania na życzenie Klienta ze 

względu na błędy bezpieczeństwa

Instalacja i konfiguracja urządzeń sieciowych

Wsparcie klienta w zakresie wyboru odpowiednich 

technologii i rozwiązań technicznych

www.dataspace.pl



SLA, czyli gwarancja niezawodności
Zapewniamy naprawę sprzętu w 2h

SLA infrastruktury:

SLA sprzętowe:
Gold Premium Standard
2h 4h 12h

Komponenty 
sprzętowe

Tylko serwerowe komponenty klasy Enterprise

Dobierane z myślą o jak najmniejszej awaryjności

Najlepszy stosunek cena/osiągi

Prąd
99,999%

Chłodzenie
99,955%

Internet
99,95%
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Co mówią o nas Klienci?

Referencje

Przeniesienie infrastruktury hostingowej do Data Space pozwoliło 

nam osiągnąć poziom SLA, niezależności i skalowalności 

niemożliwy we własnym zakresie bez znacznych nakładów 

finansowych.

Potrzebowaliśmy kompleksowej obsługi i ją otrzymaliśmy. Możemy 

spać spokojnie i nie angażujemy krytycznych pracowników  

w utrzymanie systemów w gotowości 24/7. Outsourcing usług 

do firmy Data Space pozwolił nam na skupienie się na naszej 

głównej działalności i dostarczeniu lepszego produktu klientom.

We współpracy biznesowej ważne są dla mnie  

3 rzeczy: fajna, elastyczna oferta, dobra jakość usług  

i zaangażowani ludzie ze wsparcia klienta. To wszystko odnajduję 

w Data Space. Jestem odpowiedzialna przed swoimi klientami za 

wybór dostawców i myślę, że Data Space to strzał w dziesiątkę.

Cieszymy się ze współpracy z firmą, na której możemy polegać. 

Pracownicy Data Space pomogli nam przy tworzeniu naszej 

infrastruktury, dzieląc się swoim wieloletnim doświadczeniem.

Bardzo cenimy sobie dobry kontakt zarówno po stronie 

handlowej, jak i po stronie osób zajmujących się naszymi 

serwerami. Dzięki Data Space śpimy spokojnie. Wiemy, że nasze 

maszyny są w dobrych rękach.

Maciej Wierzbicki

Łukasz Gumowski

Magda Zarych

Sławomir Wawrzyniak

Kierownik działu Systemów i Sieci, Media4U

Creative Partner, Plej

Dyrektor IT, MegiTeam

IDEAerp Software Director, IDEA07
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Gwarantujemy stałe zasilanie dzięki podłączeniu 

bezpośrednio do dwóch niezależnych krajowych sieci 

energetycznych

Obiekt naszego Data Center został zaprojektowany  

i zbudowany od fundamentów aż po dach. Dzięki temu 

uniknęliśmy problemów i ograniczeń, jakie występują  

w budynkach przemysłowych, adaptowanych na potrzeby 

Centrum Danych.

Nasze Data Center to dwa niezależne budynki  

o łącznej powierzchni 3337,8 m2 w standardzie TIER3

Jesteśmy połączeni z 5 niezależnymi operatorami 

telekomunikacyjnymi

Data Center
Od fundamentów aż po dach
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POZNAŃ

KRAKÓW

KATOWICE

PIŁA BYDGOSZCZ

TORUŃ

OLSZTYN

WARSZAWA

Łącza operatorskie

Bezpośredni dostęp do zasobów IP Orange (A05617)

Dostęp do 3 polskich punktów wymiany ruchu (PLIX, 

THINX, TPIX)

TPIX obecny w węźle na terenie obiektu

Telia jako główny dostawca TIER1 oraz drugi dostawca 

zapasowy

Bezpośredni dostęp do zasobów operatorów 

krajowych, np. Netia

Trakty optyczne #1

Trakty optyczne #2

Pełna redundancja
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226 szaf 48U

Powierzchnia

Sale kolokacyjne Data Center mają łączną powierzchnię  

600 m2. W każdej sali umieszczono specjalne konstrukcje 

kiosków, które zapewniają bardzo efektywny przepływ 

chłodzącego powietrza (ciepły-zimny korytarz).

Każda z szaf wyposażona jest w indywidualne:

Czujniki wilgotoności

Detektory otwierania drzwi

Czujniki temperatury
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Bezpieczeństwo
Scrubbing Center

Pierwsze w Polsce wyspecjalizowane Scrubbing 

Center, które 24/7/365 analizuje ruch IP wszystkich 

klientów Data Space.

Automatycznie wykrywamy i powstrzymujemy 

ataki DoS/DDoS (warstwa 3,4 i 7). Potrafimy 

profesjonalnie chronić aplikację przy wykorzystaniu 

zaawansowanego systemu WAF (web application 

firewall).

Wszystkie nasze serwery wyposażone są w ochronę 

antywirusową.
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Monitoring  24/7/365

Bezpieczeństwo

Kontrola dostępu

Wykorzystujemy rozbudowane systemy monitorowania, 

które wykrywają zarówno awarie systemów Data Center 

(systemy klimatyzacji, systemy energetyczne, kontroli dostępu, 

wideomonitoringu, otwarcia szafy, itp.), jak również awarie 

systemów IT i środowisk informatycznych naszych Klientów.

Nasz obiekt jest odseparowany specjalnym ogrodzeniem, 

ze strefami monitorowania wideo, a każde wejście na teren 

Data Center wymaga awizowania. Cały obszar wewnątrz 

Data Center (ciągi komunikacyjne i pomieszczenia) objęty jest 

wideomonitoringiem oraz systemem antywłamaniowym.
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System 
przeciwpożarowy
3 poziomy zabezpieczeń

Czujniki monitorują wszystkie pomieszczenia Data Center  

i są w stanie szybko wykryć najmniejsze zadymienie czy też 

zidentyfikować zarzewie pożaru.

Wszystkie sale kolokacyjne i pomieszczenia infrastruktury 

pomocniczej Data Center objęte są działaniem systemu 

automatycznego gaszenia gazem technicznym.

Posiadamy unikalny system ochrony 

przeciwpożarowej, który obniża zawartość tlenu 

w pomieszczeniach kolokacyjnych, jednocześnie 

uniemożliwiając pojawienie się płomienia.

Superczuły system wczesnej detekcji pożaru

System gaszenia gazem technicznym

System redukcji tlenu w komorze (OxyReduct®)
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System zasilania 
UPS i agregaty prądotwórcze

Data Center jest wyposażone w automatyczny system 

podtrzymania mocy (UPS) o łącznej mocy 4,32 Mva, który 

wystarczy na 1 godzinę pracy na samej baterii. 

Dla pełnego zapewnienia ciągłości dostaw energii wyposażyliśmy 

Data Center w agregaty prądotwórcze, pracujące w układzie 

2N+1, o łącznej pojemności 3000 l. Dodatkowo posiadamy 

zbiornik buforowy o pojemności 25 000 l.

To oznacza, że mogą pracować 12 godzin bez dolewania paliwa, 

a dolewając je - dodatkowe 96 godzin.
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System klimatyzacji
Szafy Stulz i dry-coolery

Wszystkie pomieszczenia kolokacyjne wyposażone są  

w szafy klimatyzacji precyzyjnej firmy Stulz, pracujące w układzie 

protekcji (1+1). 

Oznacza to, że awaria jednego obiegu chłodu powoduje 

automatyczne przełączenie systemu na układ zapasowy. 

Ponadto korzystamy z dry-coolerów, czyli urządzeń 

produkujących chłód na zasadzie freecoolingu (schładzania 

za pomocą temperatury zewnętrznej otoczenia). Dry-coolery 

są przyjazne dla środowiska, gdyż znacząco obniżają zużycie 

energii elektrycznej obiektu.
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Media4U na serwerach Data Space

Case study

W ramach realizacji Klient wydzierżawił od nas serwery 

dedykowane, urządzenia sieciowe oraz dostęp do sieci  

o wysokiej dostępności, dodatkowo zapewniając sobie pierwszą linię 

ochrony, jaką jest fizyczne bezpieczeństwo wymagane m.in. przez 

RODO. Infrastruktura odpowiadająca za ponad 40 000 zamówień 

dziennie w sklepach e-commerce dziennie została zlokalizowana na 

kilkudziesięciu serwerach o specjalnie dobranej konfiguracji. 

Dzięki współpracy Klient otrzymał bardzo wysokie gwarancje  

dostępności do sieci, wymiany sprzętu w razie awarii w ciągu dwóch 

godzin i ochrony przed atakami sieciowymi. Istotną częścią oferty jest też 

możliwość elastycznej rozbudowy i modyfikacji wszystkich elementów 

środowiska w bardzo krótkim czasie.

Utrzymanie własnej serwerowni przy stale 

rosnących potrzebach generuje coraz większe 

koszty.

Wyzwanie: Rozwiązanie:

Konieczność okresowej wymiany sprzętu  

i odpowiedniego przygotowania styku sieci  

z Internetem pod kątem bezpieczeństwa.

Utrzymanie własnej serwerowni praktycznie 

wyklucza możliwość płynnego przeniesienia 

działalności do innej lokalizacji.
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Chmura prywatna dla agencji Plej

Case study

Od pierwszego spotkania do uruchomienia 

w całości skonfigurowanego środowiska 

wystarczyły trzy dni. Data Space dostarczył 

kompletny, dopasowany do potrzeb Klienta 

Utrzymanie systemów online 24/7 razem  

z obsługą, reagowaniem na incydenty oraz 

gotowość do szybkiej rozbudowy wymaga 

dużych zasobów ludzkich, sprzętowych  

i odpowiedniego dostępu do sieci.

Wyzwanie:

Rozwiązanie:

pakiet rozwiązań zapewniających ciągłość działania 

i bezpieczeństwo: serwery dedykowane, administrację chmurą 

prywatną, możliwość szybkiej rozbudowy o kolejne nody, łącze  

z gwarancjami działania (które zapewnia możliwość skalowania). 

Zadbano też o spięcie z infrastrukturą klienta końcowego  

i przeprowadzenie sprawnej migracji. Wszystko w okresie około 

noworocznym.

Platforma chmury prywatnej została zbudowana w oparciu o klaster 

Proxmox przy wykorzystaniu rozproszonego systemu plików Ceph. 

Połączenie tych dwóch technologii open source pozwoliło zespołowi 

Data Space zbudować przejrzystą i prostą w utrzymaniu chmurę 

prywatną.
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+48 56 657 71 79

sales@dataspace.pl

Skontaktuj się z nami

Masz pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.


