Usługi data center Atmana
www.atman.pl

Jakość
i bezpieczeństwo
Jakość świadczonych przez nas usług, a także bezpieczeństwo powierzanych nam informacji i wysoki poziom obsługi
klienta potwierdzają uzyskane lata temu certyfikaty i dziesiątki regularnych audytów recertyfikacyjnych.
Często na prośbę klientów przechodzimy audyty wskazanych przez nich niezależnych firm trzecich, w tym także audyty
niezbędne do uzyskania/utrzymania certyfikacji PCI-DSS przez naszych klientów z sektora finansowego.

Atman
w liczbach

100%
16 470 m2
41,5 MW
25
2100
4000
27
TIER III+

Udokumentowana rzeczywista dostępność zasilania
w centrach danych Atman w ciągu 8 ostatnich lat
Łączna powierzchnia centrów
danych Atman
Łączny przydział mocy dla
centrów danych Atman
Ćwierć wieku działalności
na rynku ICT
Serwery dedykowane i urządzenia
sieciowe na wynajem
Części zamienne dostępne
w magazynie na potrzeby IaaS
Operatorzy dostępni w neutralnych
telekomunikacyjnie centrach danych Atman
Standard, którego wymogi
spełniają centra danych Atman

Jesteśmy liderem rynku data center w Polsce i doświadczonym operatorem
telekomunikacyjnym, świadczącym usługi dla klientów biznesowych na bazie
własnej infrastruktury. Oferujemy szeroki zakres rozwiązań kolokacyjnych
i IaaS, w tym wynajem serwerów dedykowanych i usługi cloud computingu
wspartych dostępem do Internetu i transmisją danych o wysokim SLA.
Dbamy o bezpieczeństwo zasobów naszych klientów za pomocą takich usług,
jak wydajny antyDDoS, kompleksowy firewall, testy penetracyjne i inne. Klienci
cenią nas za wysokie kompetencje zespołów technicznych, a także za wyjątkowe
zaangażowanie w obsługę sprzedażową i serwisową.

Stos rozwiązań IT
Atmana
• Biura Zapasowe
• Disaster Recovery
• Bezpieczeństwo sieciowe (antyDDoS, firewall)
• Testy penetracyjne
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• Licencje na popularne oprogramowanie
• Monitoring działania sprzętu i wsparcie w zarządzaniu nim
• Monitoring systemów operacyjnych, baz danych itp.,
wsparcie w zarządzaniu nimi
• Bezpieczne środowisko chmurowe oparte na OpenStack
• Wirtualne maszyny dostępne od ręki
• Możliwość skalowania zasobów w zależności od bieżących
potrzeb biznesowych
• Samodzielne zarządzanie przez panel online lub API
• Wynajem serwerów dedykowanych, urządzeń sieciowych
i macierzy
• Przeniesienie kosztów: zakupu, serwisu, utrzymania
i utylizacji sprzętu na dostawcę
• Różnorodna i elastyczna oferta, najpopularniejsze
konfiguracje dostępne od ręki
• Szybka wymiana urządzenia lub jego elementu, magazyn
części zamiennych na miejscu
• Największe w Polsce profesjonalne centrum danych
• Gwarancja bezpieczeństwa i stabilności usług nieosiągalna
w serwerowni klienta (standard Tier III+)
• Szeroki wachlarz usług dobieranych do potrzeb klienta
• Swoboda wyboru operatora telekomunikacyjnego
• Fizyczny dostęp dla klienta 24/7, bez ograniczeń czasowych
• Dostęp do Internetu w biurze lub kolokacji
• Łącza transmisji danych
• Własny punkt wymiany ruchu (Thinx)
• Dostęp do węzłów polskich i europejskich oraz sieci
operatorów Tier 1

Usługi kolokacyjne
Jesteśmy liderem rynku data center z największym kampusem centrum danych w Polsce, co zapewnia stabilność współpracy
i praktycznie niczym nieograniczone możliwości rozwoju. Wspieramy biznes naszych klientów, oferując im wysoką jakość
i szeroki wachlarz usług.

Data Room
• Odrębna serwerownia z możliwością wydzielenia monitoringu,

ochrony fizycznej i przeciwpożarowej oraz systemu zasilania
• Przeznaczona dla klientów wymagających dedykowanego

pomieszczenia technicznego

Box
• Zabezpieczona okratowaniem
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przestrzeń prywatna do przetwarzania
najbardziej wrażliwych danych
• Bardzo wysokie bezpieczeństwo fizyczne
przy niewielkich kosztach dodatkowych

Rack
• Całe szafy kolokacyjne 47U lub szafki

stanowiące 1/2, 1/3 lub 1/4 całej szafy
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• Separacja fizyczna i energetyczna

zasobów
• Korzystny stosunek jakości do ceny

U

U

Pracownicy ochrony
monitorują centra
danych w trybie 24/7,
a nagrania z systemu CCTV
są przechowywane
co najmniej 90 dni.

W sieci Atman
dostępnych jest
27 operatorów
telekomunikacyjnych.

U
• Przestrzeń równa wielokrotności

jednostki U (4,45 cm) w szafach
współdzielonych
• Przeznaczona dla pojedynczych
serwerów niewymagających
separacji fizycznej ani energetycznej

Serwery Dedykowane
i infrastruktura IT
Wynajmujemy serwery dedykowane i inne elementy infrastruktury IT, takie jak switche, firewalle i macierze. Usługa pozwala klientom
na ograniczenie inwestycji, kosztów związanych z utrzymaniem i rozbudową własnej infrastruktury oraz rezygnację z kosztownych umów
serwisowych.

	Serwery – wybierz potrzebne rozwiązanie z kilkunastu konfiguracji dostępnych od ręki lub skomponuj
serwer, wybierając z 250 różnych typów podzespołów:

Procesory Intel Xeon różnych
generacji od E3 przez E5 do Scalable

Obudowy od 1 do 4U,
od 4 do 36 dysków 2,5"/3,5"/NVMe,
cold/hot-swap

Dyski klasy enterprise:
mechaniczne, SSD i NVMe

Switche od 1 do 100 Gb/s Ethernet
Firewalle – markowe rozwiązania Fortinet i Cisco
Macierze NetApp z różnymi konfiguracjami dysków

W magazynie mamy
250 różnych typów
podzespołów, łącznie
ponad 4000 części.

W ciągu tygodnia
możemy dostarczyć
ponad 200 serwerów
w różnych konfiguracjach.

Największe zamówienie
zrealizowane w tym
samym dniu to 94 serwery
i inne urządzenia.

Komponenty
Atman Cloud bazują
na rozwiązaniu
OpenStack.

Ciągły ruch generowany
przez klientów usług IaaS
to ponad 30 Gb/s.

Private
& Hybrid Cloud

Jednym z elementów naszej oferty jest Atman Cloud będący typową usługą VPC (Virtual Private Cloud). Jej podstawowe komponenty to:

	
Klaster compute, czyli serwery odpowiadające w chmurze za moc obliczeniową (CPU i RAM), na których uruchamiane są maszyny wirtualne. Wykorzystujemy wyłącznie procesory Intel® Xeon® E5 o częstotliwości minimum 2 GHz.
Klaster storage, czyli serwery zapewniające przestrzeń dyskową. Tworzą one klaster maszyn dla storage’u
obiektowego, zapewniając różne poziomy wydajności w zależności od wybranego poziomu tiera – dostępny
jest storage bazujący na dyskach mechanicznych, jak i SSD klasy enterprise.
	Łączność, czyli wydajna sieć wewnętrzna 100 Gb/s i łącze do Internetu 1 Gb/s. Na brzegu sieci działa w pełni
zautomatyzowany system Atman AntyDDoS chroniący przed atakami wolumetrycznymi.
Wszystkie węzły zarówno obliczeniowe, jak i storage mają konfigurację wysokiej dostępności (High Availability). Dzięki temu
Atman Cloud wykazuje odporność na pojedynczy punkt awarii i bardzo wysoką dostępność gwarantowaną umową SLA (99,97%).
W ramach usługi klient dostaje do dyspozycji wirtualną serwerownię w pełni wyposażoną we wszystko, czego potrzebuje do efektywnego
zarządzania swoim środowiskiem IT, czyli możliwość samodzielnego tworzenia sieci wewnętrznych, stref DMZ, grup bezpieczeństwa, reguł
zapory ogniowej i routingu, a także load balancing. Poza wygodnym online’owym panelem użytkownika, klient Atman Cloud ma dostęp
do API, dzięki któremu może zautomatyzować swoje działania administracyjne.
W odróżnieniu od dużych globalnych graczy oferujących wysoce wystandaryzowane produkty, jesteśmy w stanie dostarczyć
klientowi pełniejsze spektrum usług sieciowo-serwerowych. Proponujemy też modyfikacje standardowej usługi Atman Cloud w formie
chmur prywatnych i hybrydowych – sprawnie łączymy w jedno rozwiązanie: kolokację ze sprzętem klienta, serwery dedykowane, chmurę,
dodatkowo oferując usługi zarządzania całą infrastrukturą IT klienta (managed services).

Wybraliśmy ATM S.A. ze względu na dobre opnie rynku o jakości usług Atmana oraz elastyczne i nastawione
na potrzeby klienta podejście do sprzedaży pracowników handlowych tej firmy. Wysoko oceniamy także
kompetencje pracujących z nami działów obsługi technicznej Atmana.
Z perspektywy dotychczasowej współpracy potwierdzamy opinie o wysokiej jakości usług Atmana i rzetelnej,
terminowej realizacji. Cenimy dobre relacje biznesowe z tym dostawcą i rekomendujemy usługi Atmana
innym firmom.
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Sanofi-Aventis

Atman Cloud Connect
Wraz z tą usługą klienci Atmana otrzymują do dyspozycji kolejny stopień elastyczności w budowaniu rozwiązań – mogą nie tylko
bazować na infrastrukturze z różnych poziomów stosu IT (czyli łączyć np.: serwery dedykowane z cloudem, kolokację z cloudem, kolokację
z serwerami dedykowanymi), ale także korzystać z różnych dostawców chmury.
Atman Cloud Connect to usługa transmisji danych, która łączy systemy klienta znajdujące się w Atmanie lub jego własnej siedzibie
z infrastrukturą (IaaS) usług w chmurze za pomocą dedykowanego bezpiecznego połączenia, w pełni odizolowanego od Internetu
i o wydajności gwarantowanej SLA.
Usługa realizowana jest poprzez zestawienie połączenia typu Ethernet Virtual Circuit między portem po stronie infrastruktury klienta
a punktem styku z dostawcą chmury publicznej.
Możliwe jest także zestawienie:
• wielu połączeń do tego samego dostawcy lub
• połączeń do różnych dostawców chmury z wykorzystaniem tego samego portu po stronie klienta.

Centrum Danych Atman
Warszawa-1

Usługi dostępne
w centrach danych:
Atman Cloud
Serwery dedykowane
Kolokacja

Centrum Danych Atman
Warszawa-2

Korzystając z Atman Cloud Connect, klient zyskuje:
	
Połączenie bezpieczeństwa przetwarzania danych w lokalnej infrastrukturze z elastycznością i wysoką dostępnością
największych globalnych dostawców chmury obliczeniowej
	
Możliwość tworzenia rozproszonej architektury Disaster Recovery z pełną georedundancją
	
Dedykowane łącze, dzięki któremu do transmisji danych nie jest wykorzystywana publiczna sieć internetowa,
co w konsekwencji:
• podnosi bezpieczeństwo
• obniża koszty transferu i pozwala oszczędzić przepustowość

Możliwość budowania rozwiązań typu multicloud.
Usługa Atman Cloud Connect oferuje połączenia do następujących globalnych chmur obliczeniowych:
• Amazon Web Services (AWS)
• Microsoft Azure
• Google Cloud Platform (GCP)
i inni.
Do wszystkich regionów u każdego z dostawców zapewniamy minimum dwa połączenia, co pozwala klientowi na zbudowanie
redundantnej infrastruktury. Część dostawców wymaga częściowej redundancji (w punkcie styku po stronie dostawcy chmury).

Gdy zaczynaliśmy współpracę z Atmanem, szukaliśmy dostawcy infrastruktury serwerowej, który zapewni nam
profesjonalne i stabilne usługi. Oferta Atman była odpowiedzią na nasze oczekiwania. We współpracy wysoce
cenimy sobie także zaangażowanie i profesjonalizm pracowników. Dzięki kooperacji z Atmanem możemy
realizować cele biznesowe, świadcząc naszym klientom najwyższej jakości usługi hostingowe oraz cloud.

Marek Panek, CEO LH.pl
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Usługi zarządzania IT
Usługa zarządzania IT polega na przeniesieniu na Atmana odpowiedzialności za administrowanie i monitorowanie infrastruktury
oraz działań skoncentrowanych na utrzymaniu systemów IT w sprawności. Jednocześnie jesteśmy w stanie kompleksowo zadbać
o procesy migracyjne, a także te związane z Disaster Recovery.

Zakres usług
Usługi zarządzania IT to obszerny zbiór czynności wykonywanych,
aby utrzymywać kluczowe systemy w sprawności i zachowywać
ich bezpieczeństwo. Wśród nich warto wyróżnić:
• Monitorowanie
• Aktualizowanie
• Zarządzanie (zmianami)
• Testowanie i analizowanie
• Migrację
• Instalację i konfigurację.

W zależności od rodzaju wykorzystywanych technologii i rozwiązań
czynności te mogą dotyczyć między innymi takich warstw w stosie IT,
jak:
• Aplikacje i systemy backup
• Usługi i bazy danych
• Zarządzanie (zmianami)
• Systemy operacyjne
• Środowisko wirtualne
• Sprzęt
• Sieć.

Warianty
Usługi administracyjne dostępne są w pakietach zawierających najczęściej wybierane zakresy opieki, mogą też być dobierane indywidualnie
i wyceniane na zamówienie.

ZAKRES

MINI

FULL

PREMIUM

CUSTOM

Monitoring sprzętu i systemów

✓

✓

✓

✓

Wsparcie klientów

✓

✓

✓

✓

Aktualizacja systemów, AV, FW

–

✓

✓

✓

Zarządzanie bazami i backupami

–

✓

✓

✓

Zarządzanie środowiskiem
zwirtualizowanym

–

–

✓

✓

Instalacja oprogramowania

–

–

✓

✓

Testy obciążeniowe

–

–

–

✓

Migracja danych lub środowiska

–

–

–

✓

Dzięki usługom zarządzania IT klient zyskuje:
Ciągłość działania – zapewnianą przez stałą, całodobową opiekę nad infrastrukturą IT
Zoptymalizowane środowisko – ponieważ poza opieką nad nim doradzimy także, jak je zoptymalizować
Spokój – ponieważ zespół inżynierów na bieżąco monitoruje podatności na zagrożenia i dostępność aktualizacji
Elastyczność – w wyborze technologii do projektów i usług bez względu na własne kompetencje
Odciążenie zespołu IT – który może skoncentrować się na zadaniach związanych z podstawową działalnością firmy.

Backup as a Service
Atman Backup służy klientom do tworzenia kopii zapasowych danych. Naszą usługę wyróżniają trzy kluczowe elementy:

Rozwiązanie zapewnia bezpieczeństwo 360˚, na co składa się:
• złożony organizm odporny na awarie
• 	niezależna od danych źródłowych przestrzeń na kopie, znajdująca się poza siedzibą klienta – w profesjonalnym centrum danych
klasy Tier III+
• szyfrowana transmisja danych źródłowych na platformę, gdzie ich kopie są składowane także w formie szyfrowanej.

	
Sercem usługi jest wielofunkcyjny i superwydajny software – Commvault. Można wykonać backup każdego rodzaju,
z dowolną retencją i zgodnie z dowolnym harmonogramem.
	
System umożliwia samodzielne zarządzanie wszystkimi parametrami backupu. Ustawienia cyklicznych zadań, pozaplanowe
kopie na żądanie, analizy, raporty i alerty – tu wszystko jest pod kontrolą klienta.

U klienta

Konsola WWW
do zarządzania backupem

Sieć – 3 grupy przełączników klasy
operatorskiej

Klaster składowania danych do
przechowywania kopii bezpieczeństwa

Backupy serwerów

Szyfrowanie

Klaster zarządzania kopiami

W Centrum Danych Atman WAW-2

Storage
as a Service
Object Storage zapewnia:
• zdalny magazyn danych statycznych
• współdzielone repozytorium plików
• dużą przestrzeń na archiwum.

Z przestrzenią obiektową można się komunikować za pomocą protokołów:
• S3
• Swift
używając wielu komercyjnych i otwartych narzędzi typu: S3Browser, CyberDuck,
s3cmd, S3Express, etc. Object Storage jest zintegrowany z naszą chmurą
obliczeniową, więc klient może nim zarządzać bezpośrednio w panelu administracyjnym Atman Cloud.

Elastyczne rozwiązania
indywidualne
Na życzenie klientów przygotowujemy rozwiązania szyte na miarę. Dotyczy to zarówno każdej z opisanych wcześniej usług z osobna,
jak i projektów łączących architektonicznie kilka różnych produktów. Poniżej kilka przykładów.

Kolokacja

Serwery Dedykowane

Cloud

Projekty hybrydowe

¬ Nietypowe listwy lub

¬ Serwery o wysokiej

¬ Wielkość wykorzysty-

¬ Klaster serwerowni na

¬

¬

obwody zasilające.
Dedykowane kamery
w zbudowanym dla
klienta wydzielonym
boksie i inne dodatkowe zabezpieczenia na
życzenie klienta.
Indywidualna aranżacja
dedykowanej serwerowni, wyposażenie
i zabezpieczenia zgodnie z wymaganiami
klienta.

¬
¬

wydajności CPU
lub GPU.
Rozwiązania storage
o dużej pojemności.
Błyskawiczna reakcja
na zgłoszenia i zmiana
konfiguracji sprzętu
w dowolnym momencie
dzięki utrzymywanemu
przez nas magazynowi
części zapasowych
i wykwalifikowanej
kadrze technicznej.

¬
¬

wanych zasobów
można dynamicznie
zmieniać w zależności
od bieżących potrzeb.
Wykorzystując API lub
panel online, klient
wprowadza zmiany
w trybie real-time.
Możliwość podziału
infrastruktury na tzw.
availability zones, czyli
fizycznie niezależne
grupy szaf, w których
są węzły obliczeniowe.

¬

bazie usług dwóch
centrów danych Atman
gwarantujących georedundancję – możliwość zastosowania
dowolnego modelu
działania (active-active,
DRC, backup itd.)
i dowolnych usług
(np. kolokacja + cloud).
Korzystanie z serwerów
dedykowanych ulokowanych w szafie kolokacyjnej klienta – pełna
fizyczna kontrola nad
sprzętem bez obciążenia kosztami inwestycyjno-eksploatacyjnymi.

Porównanie rozwiązań
Serwerownia
w firmie

Kolokacja sprzętu
klienta w DC Atman

Serwer
dedykowany

Chmura
obliczeniowa

NIERUCHOMOŚĆ

¬ koszty budowy/wynajmu
i przystosowania/wyposażenia
¬ całodobowa obsługa i utrzymanie
infrastruktury

BEZPIECZEŃSTWO

¬ ochrona fizyczna i monitoring
(CCTV)
¬ zabezpieczenia przeciwpożarowe,
przeciw zalaniu itp.

CHŁODZENIE

¬ zakup i serwis urządzeń
¬ redundancja klimatyzacji

ZASILANIE

¬ odpowiedni przydział mocy
¬ redundancja linii zasilających
¬ zasilanie awaryjne (UPS, agregat)
¬ cykliczne testy, przeglądy
i utrzymanie infrastruktury

TELEKOMUNIKACJA

*

¬ łącza dostępowe
¬ redundancja łączy

możliwy zakup łącza
od Atmana, SLA 99,98%,
jeśli z redundancją

a) redundantne łącze
od Atmana z SLA 99,98%
b) dostępne łącza
innych operatorów

redundantne łącze
od Atmana z SLA
99,98%

INFRASTRUKTURA SIECIOWA
(WEWN.)

redundantne łącze
od Atmana z SLA
99,98%

**

¬ zakup, serwis, wymiana sprzętu
¬ monitoring sieci
¬ skalowanie, redundancja sieci
wewn.

INFRASTRUKTURA SERWEROWA
¬ zakup, serwis, wymiana,
utylizacja sprzętu
¬ automatyzacja instalacji
i zarządzania
¬ automatyzacja sieci
¬ monitoring sprzętu
¬ automatyzacja provisioningu
¬ rozwiązania HA
¬ usługi Load Balancer
¬ rozbudowa zasobów
wymaga inwestycji
w sprzęt, może też
rozbudowy/przebudowy
pomieszczenia
serwerowego

wymaga inwestycji
klienta w sprzęt, Atman
gwarantuje dostępność
miejsca w DC

możliwe jako dodatkowa usługa, jeżeli łącze
dostępowe od Atmana

możliwe jako dodatkowa usługa, jeżeli łącze
dostępowe od Atmana

dodatkowy serwer
nawet w 1 h

CYBERBEZPIECZEŃSTWO
¬ ochrona antyDDoS
¬ usługi firewall aaS

po stronie klienta

po stronie Atmana

W przypadku umieszczenia wynajętego serwera i/lub urządzenia sieciowego w szafie z kolokowanym sprzętem:
* dostępne łącza innych operatorów
** po stronie klienta
*** możliwe jako dodatkowa usługa, jeżeli łącze dostępowe od Atmana

***

natychmiast, poprzez
panel klienta

Co wyróżnia
ofertę Atmana?

1
2
3
4
5

Elastyczność i potencjał

Każdą z oferowanych klientom usług charakteryzuje modułowość pozwalająca na precyzyjne
dostosowanie usług do indywidualnych wymagań klienta. Dzięki olbrzymiemu doświadczeniu
i otwartości chętnie doradzamy w wyborze rozwiązania najlepiej dopasowanego do potrzeb klienta.

Doskonała łączność

Nasza neutralność telekomunikacyjna to dostępność od ręki kilkunastu operatorów telekomunikacyjnych
w centrum danych. Własny punkt wymiany ruchu (Thinx) i dostęp do najważniejszych węzłów europejskich.
Bezpośrednie połączenia z operatorami Tier 1. Ogólnopolska sieć zapewniająca wysoko dostępne usługi
transmisji: 2560 km sieci międzymiastowych wraz z 2480 km miejskich sieci światłowodowych.

100-proc. dostępność zasilania

Niezależnie prowadzone linie średniego napięcia do każdego obiektu (budynku) data center, farma
UPS-ów i regularnie testowane agregatory prądotwórcze. SLA na zasilanie w naszych centrach danych
to 99,999%, ale udokumentowana w ciągu ostatnich 8 lat rzeczywista dostępność zasilania to 100%.

Nieograniczony dostęp

Nasi klienci mogą korzystać z usług centrów danych Atman jak z własnej serwerowni, bez ograniczeń:
24 h na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Ponadto klienci mogą zarządzać swoimi usługami online
poprzez panel klienta.

Optymalizacja kosztów IT

Outsourcing infrastruktury IT w profesjonalnym data center w rachunku TCO (total cost of ownership)
pozwala zaoszczędzić nawet połowę kapitału potrzebnego na budowę i utrzymanie własnej serwerowni,
hardware’u czy zwirtualizowanego środowiska. Wynajem ma także przewagę nad inwestowaniem
w sprzęt, jeśli chodzi o elastyczność okresu dzierżawy (zgodnie z zasadą pay-as-you-go) i rozbudowę
(pay-as-you-grow).

Centra danych Atman
w pigułce

 centra danych w standardzie Tier III+, o łącznej
3
powierzchni 16 470 m2

 izyczna ochrona dostępu i monitoring CCTV
F
na zewnątrz i wewnątrz obiektów – 24/7

 ączny przydział mocy 41,5 MW, zasilanie z redunŁ
dancją 2N, systemy UPS i agregaty prądotwórcze
z gwarancją dostaw paliwa

Wizyty gości w eskorcie służb obiektu

 eutralność i redundancja telekomunikacyjna:
N
dostępność 27 operatorów
Klimatyzacja z redundancją N+1
 chrona przeciwpożarowa z wczesną detekcją
O
dymu, system ochrony przeciw zalaniu

 ystemy strefowej kontroli dostępu i systemy
S
sygnalizacji włamania i napadu
 ałodobowa kontrola i zapis warunków klimaC
tycznych i otwierania/zamykania drzwi szaf,
boksów itp. (system SCADA)
Całodobowa obsługa techniczna i Zdalne Ręce

We wrześniu 2010 roku między 3GNS a ATM S.A. została podpisana umowa kolokacyjna na dzierżawę
kompletnej sali w nowym centrum kolokacyjnym mieszczącym się w Warszawie przy ulicy Konstruktorskiej 5.
Decyzja ta była oparta na podstawowych filarach: korzystnej cenie, dużej elastyczności dostawcy w obszarze
wykorzystywanego miejsca, kompletnej infrastrukturze technicznej oraz wyjątkowych warunkach korzystania
z sieci transmisyjnej. Nie bez znaczenia jest fakt dużego potencjału tej lokalizacji – łatwość rozbudowy
i uruchomienia kolejnych sal jest widoczną zaletą tego obiektu. Usługa kolokacyjna określona według
wymagań 3GNS jest realizowana z użyciem systemów działających z wielopoziomowym zabezpieczeniem.
Efektem wdrożenia takich rozwiązań jest wyjątkowa stabilność usługi. 3GNS szczerze poleca ATM S.A.
jako sprawdzonego partnera w obszarze kolokacyjnym.

3GNS (Play)

European Code of Conduct for Energy Efficiency in Data Centre
Centra danych Atman są objęte programem Komisji Europejskiej: European Code of Conduct for Energy Efficiency
in Data Centre, którego głównym celem jest edukacja i stymulowanie przedsiębiorstw do redukcji zużycia energii,
przy zachowaniu efektywności kosztowej i niezakłócaniu funkcji krytycznych pełnionych przez centra danych,
a także promowanie najlepszych praktyk w kwestii efektywnego wykorzystywania energii wśród klientów data center.

Atman sp. z o.o.
(dawniej ATM S.A.)
ul. Grochowska 21a
04-186 Warszawa
tel. 22 51 56 100, info@atman.pl

Atman sp. z o.o. jest liderem polskiego rynku centrów danych i ekspertem w zakresie
bezpieczeństwa transmisji i przetwarzania danych. Pod marką Atman świadczy usługi kolokacji i
hostingu oraz usługi w chmurze we własnych centrach danych o łącznej powierzchni 16 470 m2.
Wykorzystując swoje łącza zagraniczne i sieci światłowodowe w największych miastach Polski,
Atman oferuje usługi szerokopasmowe, w tym dostęp do Internetu i transmisję danych. Głównymi
odbiorcami usług są operatorzy telekomunikacyjni, media tradycyjne i portale internetowe oraz
firmy z sektora finansowego, handlowego i przemysłowego.
Aktualizacja: sierpień 2022

