
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

Společnost SafeDX představuje cloudové služby 

nové generace provozované na flexibilní a 

hospodárné infrastruktuře od firem Foxconn a 

Intel 

Praha, 26. února 2018 – Společnost SafeDX zprovozní jeden z největších 

OpenStackových clusterů ve střední Evropě, aby mohla v České republice nabízet 

cloudové služby nové generace. Infrastruktura v datovém centru SafeDX byla 

navržena ve spolupráci s firmami Intel a Foxconn s cílem zajistit jeho špičkovou 

hospodárnost a flexibilitu.  

Cloudové služby nové generace společnosti SafeDX jsou přizpůsobeny potřebám 

mezinárodních poskytovatelů cloudových služeb, kteří hledají partnera pro svou expanzi 

ve střední a východní Evropě. Nově zprovozněná infrastruktura byla navržena tak, aby 

uspokojila požadavky zákazníků naší společnosti na flexibilní výkon a přidělování kapacit. 

„Vytváříme vysoce hospodárnou a flexibilní platformu IT infrastruktury, která našim 

zákazníkům přinese skutečné výhody,“ vysvětluje Martin Smekal, CEO společnosti SafeDX. 

„Uzavřeli jsme partnerství s firmami Intel a Foxconn, abychom našim zákazníkům zajistili 

špičkovou technologii a inovovanou architekturu, která jim přinese obchodní výhody.“  

SafeDX je prvním poskytovatelem cloudových služeb v Evropě, který využívá pokročilé 

telemetrické funkce nejnovější generace procesorů Intel® Xeon Scalable v kombinaci 

s referenční architekturou Intel® Rack Scale Design (Intel® RSD). Intel RSD je architektura 

přizpůsobená tomuto odvětví, dle potřeby sestavitelná a rozložitelná. „Intel RSD nabízí 

pružný a úsporný základ, který potřebují poskytovatelé cloudových služeb, aby uspokojili 

stále se vyvíjející požadavky moderních datových center,“ prohlásila Figen Ulgen, generální 

ředitelka divize Intel Rack Scale Design. „Díky této spolupráci s firmami Intel a Foxconn 



 

bude společnost SafeDX moci svým zákazníkům nabídnout přístup ke žhavým novinkám 

v infrastruktuře datových center.“  

SafeDX dokončila první fázi zprovoznění nové infrastruktury a díky platformě Intelu pro 

inteligentní správu datových center dosáhla vyšší energetické účinnosti. „Našim cílem u 

původně testované koncepce bylo výrazně zlepšit účinnost chlazení,“ dodává Martin 

Smékal. „Po otestování nového řešení jsme díky využití uvedených inovativních technologií 

od Intelu dosáhli 25% zlepšení ukazatele energetické účinnosti (PUE).“ Kompletní 

případovou studii společnosti SafeDX naleznete na stránce: http://www.safedx.eu/wp-

content/uploads/2018/02/Intel-SafeDX-Case-Study.pdf. 

Chcete-li se dozvědět více o cloudových službách nové generace od společnosti SafeDX, 

kontaktujte pana Pokrovsky - Mike.Pokrovsky@safedx.eu - budete si moci domluvit termín 

pro vlastní hodnocení v našem špičkovém projektovém centru.  

SafeDX 

SafeDX je společným podnikem globální firmy Foxconn a mezinárodní investiční skupiny KKCG 

nabízejícím služby datových center vysoké kvality. Společnost využívá výhradně architekturu svých 

vlastních datových center vybudovaných v České republice. Datová centra společnosti SafeDX plně 

vyhovují přísným požadavkům certifikace Uptime Institute Tier III a jsou základem pro poskytování 

široké škály IT služeb našim klientům v regionu střední a východní Evropy a Asii. SafeDX kombinuje 

technické znalosti s porozuměním obchodním potřebám, rozsáhlými poznatky o obchodním prostředí 

střední Evropy a zkušenostmi firmy s globální působností. 

Foxconn 

Firma Foxconn je předním globálním výrobcem elektroniky a poskytovatelem poprodejních služeb. 

Pobočka Foxconnu pro střední Evropu byla založena na začátku nového tisíciletí a od té doby se stala 

jedním ze tří nejvýznamnějších vývozců v České republice, dlouhodobě je považována za nejlepšího 

zaměstnavatele v tomto regionu. Aktivity firmy Foxconn druhé generace se zaměřují na vlastní vývoj 

inovačních produktů a řešení v oblastech navrhování a vývoje průmyslového softwaru, průmyslového 

internetu věcí a digitálních továren dle zásad koncepce Průmysl 4.0. Vizí firmy je stát se prvním 

celosvětovým dodavatelem pokročilých produktů a integrovaných řešení průmyslové automatizace 

založených na nejmodernějších technologiích. 



 

KKCG 

Investiční skupina KKCG vlastní aktiva, jejichž hodnota přesahuje čtyři miliardy euro, a zaměstnává 

více než 2500 pracovníků. Dlouhodobé investiční strategie této skupiny se zaměřují na těžbu ropy 

a zemního plynu, loterie, cestovní ruch a nové technologie. KKCG vlastní podíly ve více než 25 

českých a zahraničních firmách, např. ve skupině MND, skupině SAZKA, skupině FISCHER, AutoCont, 

Conectart, DataSpring, SafeDX, Springtide Ventures, VÍTKOVICE a dalších firmách. KKCG působí v 

10 zemích v různých částech světa. 

 

 

 

 

Kontakt pro média: 

Dana Dvořáková 

Ředitelka korporátní komunikace, KKCG a.s. 

Vinohradská 230, Praha 10 

Tel.: 602 372 834 

E-mail: dana.dvorakova@kkcg.com 


