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ATM S.A. − wizytówka

Debiut na Giełdzie 

Papierów 

Wartościowych

Osiągnięcie pozycji lidera 

na rynku usług centrów 

danych w Polsce

1989 2004 2011

Ponad 2000 klientów, 

8700 usług

2016

Założenie spółki Ok. 200 

pracowników, 

z czego 

50% to inżynierowie

Świadczymy usługi 

telekomunikacyjne i data 

center dla biznesu

1991

Pierwsza firma 

przyłączona do 

Internetu w Polsce
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Atman − lider kolokacji i usług DC w Polsce

Oferowana powierzchnia netto (mkw.)
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1120
1300 1320 1470 1520 1600 1740 1800

3120
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PMR. Dane za 2015 r.
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Centra danych Atman w liczbach 

Centrum Danych Atman

Warszawa-1
Centrum Danych Atman 

Katowice

Centrum Danych Atman

Warszawa-2

5 300 

m²
powierzchni netto

2 100 

m²
powierzchni netto 300 

m²
powierzchni netto

3 centra danych Atman



5www.atman.pl

Centrum Danych Atman Warszawa-1

FILM
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Atman − usługi data center

Kolokacja XaaS Biura zapasowe

chmury 

obliczeniowe

dzierżawa 

serwerów 

dedykowanych

serwer U
wynajem szafy 

telekomunikacyjnej 

boksy
dedykowane 

serwerownie

zapasowe centra danych

stanowiska

dedykowane

stanowiska 

współdzielone
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Atman − usługi telekomunikacyjne

Dostęp do Internetu dla 

biznesu − bezpieczny 

Transmisja danych − 

różnorodna 
Usługi głosowe − 

elastyczne

Atman

Anty

DDoS

Atman

Firewall

VoIP

ISDN

Transmisja dla mediów

E-Line

Lambda

SDH/PDH
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Data center: budować czy kolokować?

Model usługowy (kolokacja):

 Brak wydatków inwestycyjnych (Capex) oraz przewidywalne opłaty miesięczne (Opex)

 Wysoki poziom dostępności usług zabezpieczony SLA 

 Bezpieczeństwo fizyczne: centrum danych znajdujące się w wyspecjalizowanych budynkach 

oddalone od stref przemysłowych, przestrzeni publicznej, lotnisk, torów kolejowych i autostrad

 Łączność sieciowa i dostępność wielu operatorów 

 Dostęp do doświadczonych, certyfikowanych specjalistów
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Data center: budować czy kolokować?

Budowa własnej serwerowni:

 Pełna kontrola nad środowiskiem operacyjnym

 Tytuł własności i poczucie bezpieczeństwa

 Całkowita kontrola nad: dostępem, warunkami środowiskowymi, sposobem wykorzystania  

 Fizyczna i indywidualna kontrola dostępu

 Najczęściej bliska odległość od siedziby spółki, stały i nieograniczony dostęp

 Wyzwania z przydziałem mocy, pozwoleniami, łącznością telekomunikacyjną i ukrytymi kosztami 

Koszt budowy 1m² to 18 – 25 tys. zł: im mniejszy metraż tym koszt m² wyższy
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Zalety modelu sharing:

 Brak kosztów planowania oraz uruchomienia obiektu (nawet 15- 20% kosztów początkowych budowy)

 Brak kosztów utrzymania i zarządzania centrum danych (nawet 5% wszystkich kosztów) 

 Brak kosztów serwisowych i odtworzeniowych: baterie UPS, klimatyzatory, gaszenie gazowe

 Możliwość customizacji zgodnie z potrzebami korporacyjnymi, np.: własna NOC, podwyższone 

standardy bezpieczeństwa, monitoring, itp.

+ główne zalety modelu usługowego

 Redundancja i niezawodność trudno osiągalna w serwerowniach "in house„ (wysokie SLA, Tier III) 

 Zoptymalizowane koszty energii elektrycznej (70-80% kosztów utrzymania serwerowni)

 Skalowalność posiadanych rozwiązań i dopasowanie do aktualnych potrzeb biznesu

 Dostępność powierzchni od zaraz (vs. średni czas budowy i wyposażania obiektu DC 15 – 24 mce)

Własna serwerownia w modelu sharing
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Własna serwerownia w modelu sharing

Model sharing to znaczne obniżenie kosztów całkowitych przy jednoczesnym 

posiadaniu własnej wydzielonej serwerowni. 

Efektywność energetyczna Efektywność chłodzenia

Możliwe rozwiązania dużej 

gęstości mocy



12www.atman.pl

Przykład rozwiązań sharing
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Własna serwerownia w modelu sharing

 Boks 

 Sala serwerowa 

 Private data center

 Całe piętro 

 Cały obiekt data center w kampusie
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Własna serwerownia w modelu sharing

 Ponad 40 audytów bezpieczeństwa rocznie

 Największe instytucje finansowe z Polski, Europy i USA (w tym PZU, Warta, 

Euronet, mBank, AXA, BGK, oraz wielu klientów poufnych
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Uruchomienie 

analizy funkcjonalnej

„co jest” 

i „jak może być” 

w firmie

Udzielenie informacji 

i feedback 

Wariantowe 

scenariusze rozwiązań

Możliwości współpracy

Wskazanie 

osób kontaktowych
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Siła Atmana 

To co dla innych jest wyzwaniem, dla nas jest codziennością.

KNOW HOW

6 000 000 godzin

doświadczenia 

technologia

oprogramowanie

procedury

bezpieczeństwo

procesy

analizy

wiedza

potencjał

rozwój
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ATM S.A.

ul. Grochowska 21a, 04-186 Warszawa

tel. 22 51 56 100, faks 22 51 56 600 

info@atman.pl

Dziękuję za uwagę


