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Raport PMR

Executive Summary

Baza statystyk z raportu

○○ Unikalne 5-letnie autorskie prognozy

○○ Streszczenie menadżerskie raportu

○○ Plik Excel umożliwiający samodzielną analizę/

przygotowywane w oparciu o sprawdzoną

przedstawione w formie prezentacji PowerPoint

agregację danych, zawiera wszystkie

i spójną metodologię.

wraz z wykresami/grafikami.

najważniejsze statystyki z raportu.

○○ Eksperckie komentarze pozwalające na lepsze

○○ Gotowy materiał do prezentacji danych

○○ Narzędzie pomocne dla Analityków pracujących

zrozumienie obecnej i przyszłej sytuacji oraz

i wniosków na najważniejszych spotkaniach

na danych, pozwalające w łatwy sposób na łączenie

szans i zagrożeń.

strategicznych w firmie.

danych z raportu z wewnętrznymi danymi firmy
bądź innymi danymi zewnętrznymi.

○○ Opis najważniejszych trendów, jak i zmian
prawnych mających wpływ na rynek.

Jakie informacje zawiera raport?
Poznaj rynek centrów danych działających w Polsce
oraz perspektywy rozwoju sektora:
○○ Kompleksowe omówienie działalności
dostawców posiadających komercyjne centra
danych w Polsce, trendów, wydarzeń i zmian
rynkowych.
○○ Szczegółowe profile ok. 30 dostawców
świadczących usługi data centrowe w Polsce,
zawierające m.in. szczegółowe dane i parametry
techniczne obiektów, PUE, poziomów redundancji

○○ Analiza poszczególnych dostawców usług
data centrowych, ich mocnych i słabych stron

poszczególnych dostawców, podział na branże,

oraz planów rozwoju

firmy i instytucje wykorzystujące komercyjne

○○ Ocena skali inwestycji w parkach
technologicznych
○○ Możliwości techniczne i dostępna powierzchnia
użytkowa (brutto i netto) w wiodących polskich
centrach danych
○○ Poziomy cen w komercyjnych centrach danych
dla poszczególnych usług, takich jak kolokacja

poszczególnych elementów infrastruktury

(zarówno ceny w przeliczeniu na szafę rack,

i klimatyzacji.

jak i ceny mniejszych instalacji od 1U), hosting

○○ Informacje o usługach kolokacji, hostingu,
chmury, zapewnienia ciągłości biznesowej

○○ Portfolio klientów usług centrów danych

serwerów wirtualnych (VPS) i dedykowanych

centra danych w Polsce
○○ Prognozy rozwoju rynku centrów danych
w Polsce w latach 2017-2022, ocena popytu
z podziałem na branże i wielkość przedsiębiorstw
○○ Inwestycje w nowe obiekty i modernizacje
istniejących centrów danych w kolejnych latach
○○ Prognozy zmian cen energii w Polsce
w latach 2017-2022
○○ Omówienie najważniejszych trendów,
prognoz światowych i regionalnych, będących
benchmarkiem i punktem odniesienia dla rynku

i disaster recovery dostępnych dla przedsiębiorstw

polskiego i dających możliwość dokonywania

na polskim rynku centrów danych

porównań.
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Powodów,
dlaczego
warto wybrać
PMR

1

To już 5-ta edycja raportu PMR o rynku centrów danych w Polsce

2

Raport opracowany w głównej mierze dzięki bezpośrednim
spotkaniom i wizytacji ponad 20 największych komercyjnych
centrów przetwarzania danych w Polsce

3

Ogromnym atutem jest to, że mieliśmy możliwość przekonać się,
jak naprawdę funkcjonują te obiekty, co się w nich faktycznie
znajduje, jakie usługi są świadczone i kto korzysta z zewnętrznych
centrów danych

4

Najbardziej aktualne, potwierdzone i spójne metodologicznie
dane o rynku data center w Polsce

5

Dla kogo jest oferta PMR?
Raport jest opracowany przede wszystkim dla:
○○ Kadry zarządzającej i dyrektorów sprzedaży, marketingu i rozwoju biznesu
pracujących w firmach prowadzących centra danych
○○ Dyrektorów IT i działów technicznych, a także wyższego kierownictwa przedsiębiorstw
rozważających korzystanie z usług komercyjnych centrów danych w Polsce
○○ Dostawców usług przetwarzania danych już działających na polskim rynku
○○ Przedstawicieli parków technologicznych
○○ Operatorów centrów danych rozważających wejście na rynek polski
○○ Dostawców oprogramowania i narzędzi używanych do konfiguracji środowisk
przetwarzania danych w chmurze i wirtualnych
○○ Dostawców infrastruktury i rozwiązań wykorzystywanych w centrach danych, w tym
w szczególności systemów zasilania, UPS, systemów klimatyzacji, serwerów

W raporcie obok prognoz rozwoju rynku, przeprowadzono

○○ Firm telekomunikacyjnych i dostawców urządzeń sieciowych

symulacje zmian cen energii dla odbiorców przemysłowych

○○ Dystrybutorów produktów i usług ICT

w Polsce w kolejnych latach z wykorzystaniem modelu

○○ Dużych biur nieruchomości

matematycznego, uwzględniającego wpływ czynników
makroekonomicznych i regulacyjnych.

○○ Konsultantów biznesowych, analityków i badaczy
○○ Globalnych instytucji finansowych działających w Polsce.
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