Warszawa, 27 września 2019
Strategiczne partnerstwo Operatora Chmury Krajowej i Google dla cyfryzacji
polskiej gospodarki
•
•

•

Google Cloud został strategicznym partnerem Operatora Chmury Krajowej OChK włączy do swojego portfolio usługi chmury obliczeniowej Google
Celem współpracy jest stworzenie warunków do istotnego zwiększenia
wykorzystania technologii chmurowych przez polskie przedsiębiorstwa
i przyspieszenie cyfryzacji polskiej gospodarki
W związku z partnerstwem, Google otworzy zlokalizowany w Warszawie tzw.
region Google Cloud - centrum infrastruktury i oprogramowania przeznaczony
do użytku przez klientów chmury Google

Operator Chmury Krajowej (OChK) ogłosił dzisiaj zawarcie strategicznego
partnerstwa z globalnym partnerem technologicznym - Google. Współpraca ma
pomóc polskim firmom wdrażać i wykorzystać potencjał jaki oferują
zaawansowane technologie chmury obliczeniowej w biznesie. Produkty Google
Cloud Platform zostaną włączone do oferty Operatora Chmury Krajowej,
a Google otworzy w Warszawie tzw. region Google Cloud - czyli hub
infrastruktury technicznej i oprogramowania dedykowany dla klientów z Polski
i regionu Europy Środkowo-Wschodniej.
Region Google Cloud będzie pierwszą instalacją globalnej, publicznej chmury
obliczeniowej w Europie Środkowej. Lokalizacja infrastruktury globalnego dostawcy
usług chmurowych w Warszawie oraz współpraca na rzecz przyspieszenia
wdrażania tych technologii w gospodarce, wzmacnia pozycję Polski jako
regionalnego lidera także i w tym wymiarze. Cyfryzacja polskich przedsiębiorstw była
jednym z kluczowych założeń, które leżały u podstaw projektu utworzenia Chmury
Krajowej, zainicjowanego i rozwijanego przez PKO Bank Polski oraz przez Polski
Fundusz Rozwoju, udziałowców OChK.
- Partnerstwo OChK i Google to kolejny ważny krok na drodze, którą wytyczyliśmy
niespełna rok temu, ogłaszając powołanie Operatora Chmury Krajowej. Cel
pozostaje bez zmian – cyfryzacja polskiej gospodarki i zdynamizowanie jej wzrostu.
Teraz polskie firmy zyskają dodatkowe, wyrafinowane narzędzia do jego realizacji.
Korzystając z nich, zwiększają swoje szanse na awans do ligi światowej, na czym
zależy nam wszystkim. Chmura Krajowa to doskonała platforma do efektywnej
współpracy przedsiębiorstw, dostawców technologii i właścicieli rozwiązań
biznesowych. Fakt, że do ich grona dołącza dziś Google, istotnie wzmacnia nasz
wspólny projekt – powiedział Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Banku Polskiego.
- Polski Fundusz Rozwoju jest zainteresowany projektami inwestycyjnymi, które
wspierają rozwój nowoczesnych branż i przedsiębiorstw. Inwestycja w Operatora
Chmury Krajowej idealnie wpisuje się w strategię PFR, jako istotny element
digitalizacji kraju. OChK dostarczy przedsiębiorcom nowoczesne i przystępne
cenowo rozwiązania w oparciu o architekturę chmurową. Cieszy nas, że Operator
Chmury Krajowej, którego jesteśmy akcjonariuszem, pozyskał do współpracy
partnera - globalnego lidera tej technologii. Nawiązana współpraca jest dowodem na
to, że Operator Chmury Krajowej będzie w stanie zapewnić najwyższą jakość usług,

a jego klienci będą mieć dostęp do najnowszych światowych technologii. Jestem
przekonany, że ta współpraca wpłynie także pozytywnie na rozwój polskiego rynku IT
i przyciągnie do niego najlepszych specjalistów - powiedział Paweł Borys, prezes
Polskiego Funduszu Rozwoju.

Google Cloud oferuje zaawansowane technologie, produkty i narzędzia analityczne
oparte na wiodącej infrastrukturze technicznej, zapewniającej moc obliczeniową
i usługi przechowywania danych.. Klienci w Polsce w portfolio usług znajdą wszystkie
kluczowe produkty Google Cloud Platform takie jak Compute Engine, App Engine,
Google Kubernetes Engine, Cloud Bigtable, Cloud Spanner, czy BigQuery.
- Włączenie usług Google Cloud do oferty Chmury Krajowej umożliwi polskim
przedsiębiorcom korzystanie dokładnie z tych samych zaawansowanych technologii,
z których korzystają ich globalni konkurenci. Dzięki nam pozostaną jednak w polskiej
jurysdykcji i pod kontrolą lokalnych regulatorów. Nasze partnerstwo istotnie
przyspieszy także procesy cyfrowej transformacji. Pomożemy polskim firmom
skutecznie budować innowacyjne produkty i przewagi konkurencyjne
z wykorzystaniem najbardziej zaawansowanych technologicznie rozwiązań.
Będziemy też gotowi na megatrendy, takie jak np.internet rzeczy (IoT), które
wielokrotnie zwiększają zapotrzebowanie na moc obliczeniową niezbędną do
przetwarzania olbrzymich zbiorów danych - powiedział Michał Potoczek, Prezes
Zarządu Operatora Chmury Krajowej.
Klienci będą mogli skorzystać z tych usług zawierając umowę z OChK. Jeszcze
przed uruchomieniem polskiego regionu Google Cloud mają oni możliwość
przystąpienia do szkoleń i programów transformacji cyfrowej, by jak najwcześniej
osiągnąć pełną zdolność do wykorzystania potencjału współpracy. Po uruchomieniu
regionu, będą mogli korzystać z infrastruktury zlokalizowanej w Warszawie.
W momencie otwarcia, region Google Cloud będzie wyposażony w 3 niezależne
strefy dostępowe, gwarantujące wysoką dostępność i ochronę przed zakłóceniami
w działaniu usług.
Zgodnie z zapowiedziami, OChK realizuje model hybrydowego multi-cloudu. Oferuje
usługi własne, świadczone z wykorzystaniem zbudowanej samodzielnie
i zlokalizowanej blisko klientów infrastruktury chmurowej. Składa się ona z regionów
z minimum dwoma punktami dostępowymi każdy. Usługi pochodzące od globalnych
dostawców chmury publicznej mają charakter komplementarny do oferty własnej
Operatora Chmury Krajowej. OChK zapewni swoim klientom wsparcie procesów
transformacji cyfrowej w ramach umowy zawartej w polskiej jurysdykcji i zgodnej
z wymogami polskich regulatorów oraz jedno rozliczenie dla wszystkich usług własnych i partnerskich. Łącząc usługi własne i partnera, Chmura Krajowa stanie się
wiodącym dostarczycielem usług chmurowych dla klientów biznesowych na polskim
rynku.

Więcej o partnerach:
Operator Chmury Krajowej to spółka powstała z inicjatywy PKO Banku Polskiego
i Polskiego Funduszu Rozwoju w listopadzie 2018 roku. Od września br. usługi oparte
o model IaaS i PaaS są dostępne dla zainteresowanych współpracą firm z grona
największych przedsiębiorstw. Oferuje dostęp do większej mocy obliczeniowej,
możliwości
bezpiecznego
przechowywania
danych,
zautomatyzowanego
powoływania środowisk deweloperskich, oprogramowania ułatwiającego zarządzanie
przedsiębiorstwem i dostarczane z chmury stanowiska pracy biurowej (Virtual
Desktop).

Misją Google jest uporządkowanie światowych informacji i uczynienie ich
powszechnie dostępnymi i użytecznymi. Dzięki produktom i platformom, takim jak
Wyszukiwarka i Mapy Google, Gmail, Android, Chrome i YouTube, Google odgrywa
znaczącą rolę w codziennym życiu miliardów ludzi. Google należy do holdingu
Alphabet Inc. W Polsce Google obecny jest od 2005 roku. Warszawskie biuro jest
jednym z głównych ośrodków na świecie i najważniejszym w Europie, gdzie powstają
rozwiązania Google Cloud Platform (GCP). Grupa ponad 250 inżynierów tworzy
w Warszawie komponenty chmury Google wykorzystywane przez największych
klientów firmy z całego świata. Inżynierowie tu pracujący są odpowiedzialni za rozwój
takich rozwiązań jak Autoscaler czy Borg, dzięki którym funkcjonuje wiele popularnych
aplikacji, np. Spotify oraz Snapchat. Biuro Google w Warszawie pełni również rolę
centrum biznesowego firmy w Europie Środkowo-Wschodniej.
PKO Bank Polski to nowoczesny i bezdyskusyjny lider sektora bankowego w Polsce.
Obsługuje 10 milionów klientów indywidualnych i 500 tysięcy polskich
przedsiębiorców, instytucje publiczne oraz samorządy wszystkich szczebli. Przez
ostatnie dziesięć lat Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego ponad dwukrotnie
zwiększyła skalę działania, osiąga najlepsze w swojej stuletniej historii wyniki
finansowe oraz jest najcenniejszą spółką notowaną na Giełdzie Papierów
Wartościowych. Innowacyjność i cyfrowa transformacja stały się częścią DNA banku.
Dzięki temu PKO zwiększa efektywność działania oraz płynnie dostosowuje się do
coraz silniejszej digitalizacji społeczeństwa i gospodarki. Wykorzystując zbudowany
dotychczas potencjał PKO Bank Polski razem z Polskim Funduszem Rozwoju
zainicjował oraz rozwija Chmurę Krajową. To pierwszy krok do budowy ekosystemu
usług daleko wykraczających poza tradycyjną bankowość, a zarazem ważny element
transformacji banku w kierunku firmy technologicznej z licencją bankową.
Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju to grupa finansowa obejmująca m.in. Polski
Fundusz Rozwoju S.A., PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., oraz PFR
Ventures sp. z o.o., oferująca instrumenty służące rozwojowi przedsiębiorstw,
samorządów oraz osób prywatnych, inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny
i gospodarczy. Działa w oparciu o profesjonalny zespół i najlepsze standardy
międzynarodowe. Misją PFR, jako polskiej rozwojowej instytucji finansowej, jest
realizacja programów sprzyjających zwiększeniu długoterminowego potencjału

inwestycyjnego i gospodarczego Polski oraz wyrównywaniu szans i ochronie
środowiska naturalnego.
Więcej informacji: www.pfr.pl
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