Sajtóközlemény
RAPIDSZERVER SZOLGÁLTATÁS AZ INTERWARE-TŐL
”Rapidszerver” néven - Magyarországon egyedülálló szolgáltatást
indít az Interware Internet Szolgáltató Zrt.
A szolgáltatás egyedisége és újdonsága abban rejlik, hogy a többféle módon
megadható megrendeléstől számított 15 percen belül üzemkész, installált, internet
kapcsolattal rendelkező, a Szerver Hotelben elhelyezett szerverszámítógépet vehet
használatba a vállalat ügyfele.
„A „Rapidszerver” szolgáltatásunk megalkotásakor elemeztük a felhasználói
elvárásokat és azokat az igényeket vettük figyelembe, amire még senki sem
gondolt” – mondta Sátor Csaba, az Interware vezérigazgatója.
„Azt tapasztaltuk ugyanis, hogy ügyfelek a meghozott döntés után már nem
szívesen várnak, szinte azonnal szeretnék használatba venni a szervert. Ez a
hagyományos „szerződés-megrendelés-beszerzés-installálás-átadás” folyamatban
egy-két hetet is igénybe vett. Egy teljesen új megoldással mi ezt most akár 15
perce is leszorítjuk. A gyorsasághoz kedvező havidíjat is kínálunk, úgy, hogy a
beruházási keret miatt sem kell aggódni, hiszen szolgáltatás bevezetéséhez
kapcsolódó akcióban a szerver 1 forintért az ügyfél tulajdonába kerül.” Tette hozzá
a vezérigazgató.
A „Rapidszerver 100 ajándék szerverrel” szolgáltatás az első az Interware
rapidszerver termékvonalában. Legfőbb jellemzője a 15 percen belüli
szolgáltatásindulás, a jelképes áron megvehető belépő szintű szerver, és a
hoszting piacon több mint 10 éve eredményes vállalattól megszokott magas
szintű szerver elhelyezés szolgáltatás. A cég a „rapiditást” a jövőben más
szerverelhelyezéssel kapcsolatos termékekre is kiterjeszti. Bővebb információk a
www.rapidszerver.hu oldalon olvashatóak.

Sajtóközlemény – 2008.11.03.

Azonnali közlésre!

1.

Sajtóközlemény
AZ INTERWARE INTERNET SZOLGÁLTATÓ ZRT.
A több mint 10 éve piacon lévő, 100 %-os magyar tulajdonban lévő Interware a
legjelentősebb magyarországi Internet szolgáltatók közé tartozik. Organikus
fejlődésével, folyamatos innovációval egyértelmű piacvezető pozíciót vívott ki
magának a szerverelhelyezés, valamint a domain szolgáltatások terén. Az 1.000
négyzetméteren üzemelő Szerver Hotelben elhelyezett szerverek száma
meghaladja a 4000-et, mellyel a magyarországi internetes tartalom közel 60%-át
szolgálja ki. A vállalat meghatározó szerepet tölt be az internet hozzáférés
szolgáltatások piacán is.
Egyaránt kínál ADSL, valamint több technológiai platformon bérelt vonali
szolgáltatásokat. Ügyfelei között a kis- és közepes vállalkozások mellett
megtalálhatóak a legjelentősebb magyarországi internet szolgáltatók, nemzetközi
távközlési vállalatok, költségvetési szervek. A folyamatos, évről-évre kétszámjegyű
növekedéshez hozzájárulnak az egyéni előfizetőknek nyújtott szolgáltatások is.
A cég 2006-ban felkerült a Europe's 500 - Entrepreneurs for Growth szervezet által
közzétett, a leggyorsabban növekvő európai cégeket felsorakoztató előkelő 500-as
listájára, 2007-ben pedig a magyar internetszolgáltató cégek közül egyedüliként
vehette át a világ egyik legjelesebb tanácsadó cége, a Deloitte által alapított
„Technology Fast 50" díjat, amely az 50 legdinamikusabban fejlődő közép-kelet
európai technológiai cég közé sorolja az Interware Zrt-t.
2007 végén megvásárolta az egyik első hazai alternatív távközlés vállalatot, az
eTel Magyarország Kft-t, mellyel immár teljes értékű telekommunikációs
szolgáltatóvá vált.
2008-ban az Interware-t két neves szakemberekből álló szervezet is díjazta. Az
Interware márka a Business Superbrand elismerésben részesült, illetve az
Interware Zrt. elnyerte az „Év vállalata” díjat a Magyar Kockázati és Magántőke
Egyesülettől, ezzel is megerősítve azt, hogy az Interware a piaci szereplők közül a
minőséggel, megbízhatósággal és kiválóságával is kiemelkedik.

További információ:
Hegyi Ferenc
Interware Internet Szolgáltató Zrt.
Tel.: +36 1 452 5300

hegyi.ferenc@interware.co.hu
www.interware.hu
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