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DataSpring představuje revoluční cloudovou 

samoobsluhu pleAzure.cloud na platformě Cisco ACI 
 

PRAHA, 4. října 2016 – Společnost DataSpring spouští inovativní službu pleAzure.cloud 

založenou na platformě Windows Azure Pack a Cisco ACI. Služba je vhodná pro ty, kdo hledají 

prostředky na testování projektů, jako jsou kampaně, e-shopy či CMS nebo nechtějí investovat 

do nového hardware . Technologický partner společnost Mainstream Technologies navrhla 

architekturu a naimplementovala řešení, které  DataSpring provozuje z certifikovaného TIER III 

datového centra umístěného na území České republiky.  

 

“Velkým přínosem služby pleAzure.cloud pro naše zákazníky je spojení špičkových technologií Cisco 

Systems, Microsoft a také obrovského know-how společnosti Mainstream Technologies, která nám 

pomáhala s návrhem a implemantací služby,“ říká Jiří Skopový, generální ředitel DataSpring. 

 

Vůbec poprvé v ČR je nasazena architektura Cisco ACI, která umožňuje automatizovat rutinní činnosti 

při správě infrastruktury. DataSpring díky tomu může zprovoznit cloudové prostředí pro nového 

zákazníka v řádu minut. Tedy výrazně rychleji, než je tomu u ručně konfigurovaných řešení. Zákazníci 

také dostanou k dispozici samoobslužný servisní portál, který umožňuje měnit řadu nastavení služby  

a rychle ji přizpůsobit aktuálním potřebám. To zákazníci ocení například při vývoji a testování nových 

aplikací. Cisco ACI také poskytuje datovému centru zvýšenou bezpečnost díky oddělení jednotlivých 

zákaznických prostorů. 

 

„Letos na jaře jsme provedli výzkum mezi představiteli českých firem a 13 % respondentů uvedlo, že 

jejich IT reaguje na netriviální požadavky byznysu v řádu dnů. Dalších 44 % reaguje v řádu jednoho až 

dvou týdnů, dvě pětiny v řádu měsíců. Firmy samozřejmě chtějí větší flexibilitu a cloudové služby 

podporované architek turou Cisco ACI jdou tomuto požadavku vstříc,“ říká Michal Stachník, generální 

ředitel Cisco Systems. 

 

Službu pleAzure.cloud využijí také společnosti, které plánují modernizaci hardwaru, ale nechtěji 

investovat finanční prostředky. Další výhodou je, že zákazník plat í jen za výpočetní čas, který 

skutečně využije. Kromě operačního systému (Windows/Linux) si zákazníci mohou vybrat i ze široké 

škály webových aplikací. 



 
„pleAzure.Cloud je první skutečně fungující řešení postavené nad Windows Azure Pack v ČR, které 

nabízí zkušenost s obsluhou veřejného cloudu v lokálním datovém centru. Robustní architek tura 

umožňuje bez výpadkově celý systém ak tualizovat a rozvíjet nové služby za chodu. Z technologického 

pohledu je to jeden z nejzajímavějš ích projek tů, který jsme v letošním roce realizovali,“ říká Ladislav 

Šolc, generální ředitel Mainstream Technologies. 

 

DataSpring jako jediný v republice nabídne MS SQL databázi jako službu 

pleAzure.cloud poskytne uživatelům přístup k nejmodernější platformě pro cloud computing, která je 

momentálně v České republice k dispozici. Je založena na plat formě Windows Azure Pack s 

operačním systémem Windows nebo Linux a umožňuje využití široké škály web apps. Do stejného 

prostředí navíc DataSpring jako jediný u nás implementuje i služby MS SQL Serveru. 

 

„Zákazníci chtějí spolehlivé, bezpečné a flexibilní služby a chtějí přesně a předem vědět, kolik  za ně 

zaplatí. Řešení od DataSpring kombinuje vyspělé technologie společnosti Microsoft s unikátním 

architek tonickým, kvalitativním a obchodním přístupem partnera. Zákazníkům se tím otevírá dalš í 

možnost efektivního a snadného přechodu do cloudu se všemi atributy, které jsou pro firmy i 

jednotlivce dnes tak  důležité,“ říká René Kubů, Strategy Lead Microsoft. 

 

 

 

 

Kontakty pro média: 

Michaela Pávková     Jakub Hynek    

Marketing Manager, DataSpring    Mediální zástupce, Cisco   

michaela.pavkova@dataspring.cz    hynek@madisonpa.cz   

tel. 603 587 323      tel. 606 246 215  

 

Anna Pavlovská      Lenka Čábelová 

Marketing Specialist, Mainstream Technologies  PR manažerka, Microsoft 

anna.pavlovska@mainstream.cz    lenkaca@microsoft.com 
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DataSpring 

Data Spring je dynamicky rostoucí společnost podnikající v oblasti ICT služeb. Poskytuje širokou škálu 

cloudových služeb (IaaS, PaaS, BaaS, MSSQLaaS, VAaaS) z vlastního datového centra, které získalo prestižní 

mezinárodní certifikaci na úrovni Tier III. DataSpring realizuje projekty v oblasti Business Inteligence, optimalizace 

a měření procesů, nabízí také vývoj SW a aplikací na míru potřebám  klienta. Společnost je držitelem  certifikace 

Systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) ISO/IEC 27001:2013. Obě tyto certifikace zaručují vysokou úroveň 

dostupnosti služeb a jejich kvality. DataSpring v současnosti zaměstnává bezmála 90 profesionálů. 

Více informací o společnosti a jejích službách naleznete na www.dataspring.cz.  
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Cisco 

Cisco, (NASDAQ: CSCO) je celosvětovým  technologickým  lídrem, který již od roku 1984 pomáhá tomu, aby 

fungoval internet. Naši zaměstnanci, produkty a partneři pomáhají lidem navazovat bezpečná spojení a již dnes 

využívat digitální příležitosti zítřka. Další informace naleznete na newsroom.cisco.com nebo nás  sledujte na 

Twitteru na @Cisco. 

*** 

Cisco a logo Cisco jsou registrované ochranné známky společnosti Cisco Systems, Inc. ve Spojených státech 

amerických a dalších zemích. Všechny další registrované ochranné známky uvedené v tomto dokumentu jsou 

majetkem příslušných vlastníků. 

 

Microsoft 

Microsoft je přední výrobce technologií pro svět, ve kterém  jsou mobilita a cloud na prvním  místě. Naší misí je 

umožnit každému člověku a každé organizaci na světě dokázat více. Microsoft Corporation vznikla před více než 

40 lety – v dubnu roku 1975. Česká pobočka zahájila činnost v roce 1992. Na podzim 2015 jsme se spolu s divizí 

Skype přestěhovali do nového světa práce – kanceláře vytvořené pro svět práce odkudkoli. 

 

Mainstream Technologies 

Společnost Mainstream Technologies se specializuje na poskytování vysoce odborných služeb v oblasti IT nejen  

v České republice. Z pozice systémového integrátora navrhuje a implementuje podniková řešení se zvýšenými 

nároky na odolnost, bezpečnost a dostupnost se zaměřením  na digitální firemní komunikaci, Core IT a 

bezpečnost, mobilitu, cloud a systémy pro podporu projektového řízení. Nabízená řešení jsou pak často (ne však 

výhradně) postavena na produktech společnosti Microsoft a Mainstream Technologies patří k jejím  předním 

českým  partnerům. Jako jediná v České republice získala dva roky po sobě ocenění Partner roku společnosti 

Microsoft  

a je držitelem  kompetencí Microsoft na zlaté úrovni v oblastech Cloud Platform, Cloud Productivity, Collaboration 

and Content a Datacenter. 

Více informací o společnosti a jejích službách naleznete na www.mainstream.cz. 

http://www.mainstream.cz/

