Organizatorzy imprez masowych i kulturalnych
Nazwa klienta / klient: Światowe Dni Młodzieży
Wykorzystane usługi

3S Internet

3S Telefonia

3S Transmisja danych

3S Data Center

Opis klienta
Światowe Dni Młodzieży to spotkania młodych katolików, odbywające się co dwa-trzy lata,
zapoczątkowane w 1986 roku. 31. Światowe Dni Młodzieży odbyły się w dniach 26–31 lipca
w Krakowie. Wydarzenie zgromadziło ponad 3 mln uczestników podczas spotkań w stolicy
Małopolski i miastach towarzyszących oraz budziło duże zainteresowanie internautów
z całego świata.

Tło wdrożenia
Dla sprawnej realizacji tego dużego przedsięwzięcia poszukiwano dostawcy usługi IT. Cała
infrastruktura musiała bowiem być przygotowana na obsłużenie milionów odwiedzin
w ciągu kilku, kluczowych dni trwania wydarzenia. Usługi, które pozwoliły na sprawną
realizację wydarzenia to m.in dostęp do Internetu, telefonia, transmisja danych oraz usługi
ośrodka przetwarzania danych.

Zrealizowane działania
z Zapewnienie wysokiej jakości usług telekomunikacyjnych
z Udostępnienie serwerów i macierzy klasy Enterprise, zlokalizowanych w profesjonalnym
data center w Katowicach
z Utworzenie zapasowego ośrodka przetwarzania danych (Disaster Recovery Center) oraz
zapewnienie ochrony AntyDDoS
z Ciągły 24/7 monitoring działania serwerów i zapewnienie wsparcia technicznego

Opinia klienta
Skorzystaliśmy z rozwiązań firmy 3S dotyczące obsługi strony internetowej. Klaster serwerów, z którego
korzystaliśmy, okazał się bardzo dobrym rozwiązaniem, przez co ponad 6 mln razy strona internetowa
Światowych Dni Młodzieży w tych dniach została wyświetlona. Współpraca z firmą 3S została poparta
wieloma rekomendacjami. Szukaliśmy takiego partnera, który pomoże nam przy tym, aby Światowe
Dni Młodzieży w Internecie dobrze wypadły. Nie pomyliliśmy się, wybór był trafny. Firma 3S okazała się
dobrym partnerem – Janusz Ślusarczyk, administrator strony internetowej www.krakow2016.com

Efekt wdrożenia
Realizacja wszystkich usług zapewniła stały kontakt głównego sztabu organizacyjnego ŚDM
z wolontariuszami, bezpośrednią transmisję obrazu video wysokiej jakości do Watykanu oraz
obsługę dużego ruchu na stronie www.krakow2016.com skondensowanego głównie w kilku dniach.
Bezpieczeństwo usługi klastra danych było także podwyższone poprzez udostępnienie rozproszonych
zasobów ośrodków 3S Data Center, co w przypadku wydarzeń masowych jest szczególnie ważne.

Zadzwoń do nas po więcej szczegółów:
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