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Budowa Data Center – zmagania Inwestora 

 zagadnienia: 

 

1. Wstępne założenia budowy DC 

2. Opracowanie Koncepcji Data Center 

3. Realizacja  inwestycji 

4. DC w Orange Polska 

5. Usługi Data Center  
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Wstępne założenia budowy DC 

 
 analiza posiadanych zasobów IT w celu określenia 

zapotrzebowania na powierzchnię, zasilanie, zapewnienie 

właściwej funkcjonalności DC, 

 kryteria doboru lokalizacji (warunki geograficzne i 

klimatyczne, prawne, infrastrukturalne, warunki ochrony) 

 wybór lokalizacji:  
> analiza potencjalnych lokalizacji w oparciu o kryteria doboru, 

>  możliwości adaptacji posiadanych zasobów,  zakup nieruchomości, 

działki, budowa „od zera”, 

 wstępne określenie zakresu finansowego inwestycji 

połączone z wyborem:  
> budowa czy dzierżawa? 

 decyzja o realizacji inwestycji  

 Wytyczne do budowy DC. 
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Opracowanie Koncepcji Data Center 

 

> architektura 

> zasilanie 

> klimatyzacja 

> zabezpieczenia p.poż 

> bezpieczeństwo obiektu zgodne z wewnętrznymi uregulowaniami  

> Monitoring (BMS) i zarządzanie DC 

> Infrastruktura sieciowa i okablowanie strukturalne 

> system łączności głosowej 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=electricity&source=images&cd=&cad=rja&docid=dd9HuYb5pvYTaM&tbnid=0FS1Y49jqXNCJM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.green-lantern-electric.com%2FElectricity.html&ei=WvtKUeyPGISsOtWFgYgP&bvm=bv.44158598,d.ZWU&psig=AFQjCNEwwr5ZDHwn9QHBQr7IQtQ8kM_TCg&ust=1363954836132744
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Realizacja  inwestycji  

 

 

 

 

 decyzja dotycząca realizacji inwestycji (integracja prowadzona przez 

inwestora czy firmę zewnętrzną) 

 uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych (warunki zabudowy, 

warunki przyłączenia mediów (energia elektryczna, woda, ścieki itp.) 

 opracowanie Projektu Budowlanego 

 uzyskanie pozwolenia na budowę 

 opracowanie dokumentacji wykonawczej (projekt wykonawczy) 

 wyłonienie generalnego wykonawcy lub wykonawców branżowych  

 realizacja budowy (nadzór budowlany, robót elektrycznych, klimatyzacji) 

 testy i odbiór serwerowni i (jeżeli wymagane) wystąpienie o pozwolenie na 

użytkowanie 
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Serwerownie Orange Polska 

trzy centra przetwarzania danych: 

 główne DC w Łodzi, (2.100 m2) 

tier III, z możliwością rozbudowy 

o dalsze 900 m2 

 DC o charakterze komercyjnym w 

Warszawie (ponad 500 m2) 

 DRDC zlokalizowane w 

województwie świętokrzyskim 

(350 m2 + planowana 

rozbudowa) 
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Budowa Data Center – zmagania Inwestora 
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Usługi Data Center  
Od kolokacji do chmury 
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Trzy Data Center o łącznej powierzchni 3000 m2. 

Gwarantowana dostępność 99,95%. 

Superbezpieczna Komora Lampertza. 

72h awaryjnego zasilania. 

 Ponad 600 czujników systemu BMS. 

Ponad 7PB danych. 

130TB danych dziennego backupu. 

 

Natolin Psary Łódź 

Integrated Solutions i Orange Polska 
Trzy Data Center o łącznej powierzchni 3000 m2 
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Trzy Data Center o łącznej powierzchni 3000 m2. 

Gwarantowana dostępność 99,95%  

Powierzchnia ponad 550 m2  

2 niezależne tory zasilania  

Zabezpieczone przez UPS 

Redundancja klimatyzacji na poziomie N+2 

72h awaryjnego zasilania  

 

 

 

Natolin Psary Łódź 

Integrated Solutions i Orange Polska 
Trzy Data Center o  łącznej powierzchni 3000 m2 
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UCaaS 

IaaS 

BaaS 

CCaaS 

Unified Communications as a Service 

Infrastructure as a Service 

Backup as a Service 

Contact Center as a Service 

SaaS Security as a Service 

DaaS Desktop as a Service* 

Integrated Solutions i Orange Polska 
Własne platformy chmurowe 

* usługa w budowie, komercyjna dostępność w Q3 2014  
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Integrated Computing 

kompleksowy pakiet usług udostępnienia  

i zarządzania infrastrukturą IT 

Integrated Computing Standard: rozwiązanie             

w modelu Infrastructure as a Service (IaaS),            

z pulą zasobów Wirtualnego Centrum Danych oraz 

samoobsługowym Panelem Klienta, zbudowanym 

w oparciu o vCloud Director firmy VMware. 

 

Integrated Computing Managed: usługa 

udostępniania zasobów mocy obliczeniowej,           

w formie środowiska współdzielonego lub 

dedykowanego i usług profesjonalnych takich, jak 

migracja systemów, monitoring i utrzymanie. 
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Integrated Computing Standard 

oferta podstawowa – Wirtualne Centrum Danych 

 
 pula zasobów Wirtualne Centrum Danych: vCPU, 

vRAM oraz przestrzeń dyskowa 

 Portal Klienta, do samodzielnego zarządzania 

przydzielonymi zasobami Wirtualnego Centrum 

Danych poszczególnymi maszynami wirtualnymi - 

vCloud Director, dostępny przez Internet 

 Wirtualny Firewall oraz Load Balancer, a także inne 

aplikacje zawarte w ramach VMware vCloud Director 

 Udostępnienie Punktu Styku do zasobów WCD 

Klienta zgromadzonych  w Centrum Przetwarzania 

Danych Orange, umożliwiając Klientowi dostęp do 

zasobów poprzez Internet lub/i Biznesowy VPN  

 Tunel IP Sec, typu Client-to-site, lub site-to-site 
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Integrated Computing Managed 

elastyczność i odpowiedź na wyzwania Twojego biznesu 

 

  udostępnienie infrastruktury IT w modelu współdzielonym, 

z opcją dedykowania serwerów 

 architektura High Availability, oparta o serwery w 

technologii blade i macierze klasy enterprise, Tier 3 

 technologia wirtualizacji Vmware 

 udostępnienie i zarządzanie OS, platformami IT (praca 

grupowa, portal) 

 zarządzanie aplikacjami stron trzecich 

 infrastruktura sieciowa  

 dostosowanie backupu do wymagań klienta: typu backupu 

(na dyski, na taśmy) oraz polityki retencji i odtwarzania 

danych 
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  świadczenie usług end-to-end 1 
wsparcie i unikalne dedykowane 
rozwiązania 2 

jedna z największych grup kapitałowych  
w Polsce 5 

jeden z największych w Polsce zespołów 
specjalistów w zakresie bezpieczeństwa IT 
i utrzymania infrastruktury  4 

bezpieczeństwo danych oraz gwarancja 
ich przechowywania w Polsce 3 

Dlaczego warto wybrać współpracę  

z Integrated Solutions i Orange Polska? 
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Budowa Data Center – zmagania Inwestora 

dziękuję 

 

Marek Jurga 


