
Již 5 let poskytujeme špičkové služby v moderním zázemí vlastního datového centra v pražských Vysočanech, 

splňujícím současné nároky na infrastrukturu datových center. Využíváme zázemí a nejnovější know-how mateřské 

společnosti Foxconn v oblasti výzkumu, vývoje a výroby a integrace IT technologií. Spolupracujeme s nejlepšími 

výrobci a dodavateli v oboru IT technologií a díky tomu máme přístup k technologickým i softwarovým inovacím, 

které našim klientům aktivně zprostředkováváme. 

Datové centrum SafeDX
SafeDX poskytuje služby outsourcingu IT infrastruktury, zpracování a  uložení dat na  území ČR 

a nabízí hybridní cloudové služby umístěné ve vlastním datovém centru splňující parametry Tier III 

v centru Prahy. Zaměřujeme se zejména na Českou republiku a region střední a východní Evropy. 

Poskytujeme konzultační činnost a pomoc s výběrem a nastavením řešení dle požadavků zákazníka 

díky technologicky vyspělému zázemí, vysoké odbornosti a dobré znalosti prostředí a legislativy.

Benefity
• Bezpečné služby vlastního datového centra

• Úsporné a flexibilní IT a cloudové služby 

• Privátní prostředí a služby

• Okamžitá dostupnost v širším centru Prahy

• Silný a spolehlivý partner se špičkovými referencemi



Benefity
Bezpečné služby vlastního datového centra
•  Housingové služby v TIER III prostředí moderního datového centra

•  Dedikovaná nebo sdílená konektivita s minimální latencí

•  Možnost přímého optického napojení na vládní sítě dle požadovaných standardů

•  Přístup autorizovaných osob na základě biometrických údajů

•  Dodatečná úroveň bezpečnosti - ochrana serverů v uzamykatelných PODech s řízeným přístupem

•  Několikanásobné jištění proti výpadkům energie, připojení či požárům

•  Naprostá protipovodňová bezpečnost

Úsporné a flexibilní IT a cloudové služby 
•  Minimalizace nákladů na provoz vlastní IT infrastruktury

•  Využití nejmodernějších technologií bez nutnosti pravidelných investic do modernizace (CAPEX)

•  Platba pouze za zkonzumované služby (pay-as-you-go)

•  Významné snížení výdajů na energie a snížení uhlíkové stopy díky outsourcingu

Privátní prostředí a služby
•  Diskrétní prostředí komorního datového centra

•  Limitovaný počet zákazníků

•  Asistenční a expertní služby v českém a anglickém jazyce

Okamžitá dostupnost v širším centru Prahy
•  Lokální uložení dat na známém a dostupném místě

•  Geografická blízkost hlavním státním institucím

•  Dojezdová vzdálenost do 20 minut ze všech kancelářských center v Praze

•  Zajištěný bezpečný přístup autorizovaným osobám 24/7

Silný a spolehlivý partner se špičkovými referencemi
•  Rozumíme požadavkům lídrů ve svých oborech

•  Spolehlivě plníme nadstandardní bezpečnostní a procesní potřeby dle interních i mezinárodně 

uznávaných standardů

•  Jsme dlouhodobým parterem špiček v těchto oborech: výroba a logistika, poskytování IT služeb, 

finance a zábava, bankovní sektor, retail

Prosím neváhejte nás kontaktovat,
rádi vám poskytneme další informace a konkrétní nabídku.

SafeDX s.r.o. 

K Žižkovu 813/2, 190 00 Praha 9, Czech Republic

https://cz.linkedin.com/company/safedx-s-r-o-

info@safedx.eu

www.safedx.eu
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