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CITIC Telecom CPC avab uued SmartCLOUD teeninduskeskused Moskvas ja Londonis 

 

CITIC Telecom International CPC avab uued SmartCLOUD teeninduskeskused Moskvas ja Londonis.  

Selle eesmärk on suurendada ettevõtte globaalset haaret ja pakkuda klientidele paremat 

paindlikkust ning ulatuslikumaid pilveteenuseid. 

See investeering toetab  CITIC Telecom International CPC globaalset pilvekeskuste 

laienemisstrateegiat innovaatiliste IKT-lahenduste arendamisel, annab äriklientidele suure jõudluse, 

usaldusväärsed lahendused, reaalajas taristu skaleerimise ning optimaalsed pilveressursid. Koos uute 

keskustega on CITIC Telecom CPC-l kokku 18 pilvekeskust, mis katavad Aasia ja Vaikse ookeani 

piirkonna, USA, Lõuna-Aafrika Vabariigi, Euroopa ning Venemaa.  

Moskva ja Londoni pilvekeskused lisavad paindlikkust ning mitmeid eeliseid, mis kaasnevad 

globaalselt hajutatud pilvetaristuga ning millel on ainulaadne ida ja läänt katev võrgujälg ulatudes 

USAst Aasiani ja sealt edasi kogu ülejäänud maailmani. 

„Me usume, et usaldusväärne kommunikatsioonitaristu on alus edukaks digitaalseks 

ümberkujundamiseks. Globaalse IKT-teenuste partnerina aitame oma klientidel kujundada just nende 

ärimudelitele ning vajadustele vastavad võrgutaristu ressursid. Viimaste aastatega oleme kasvanud 

koos oma klientidega, mis on meie ulatuse viinud kaugemale Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnast, 

Euroopast ning Ameerikast, jõudes nüüd välja Venemaa ja Lõuna-Aafrikani. Me astume kõikides 

nendes piirkondades uude digitaliseerumise maailma eesmärgiga muuta nii haridusvaldkonda kui ka 

mitmeid teisi valdkondi,“ ütles CITIC Telecom CPC tegevjuht Stephen Ho. 

Euroopa ja Venemaa pilvering on eriti oluline Euroopas asuvate ettevõtete jaoks, kes soovivad 

investeerida Hiina kiiresti kasvavale turule. Lisaks skaleeritavale pilveplatvormile, millel on täielik 

andmete taastamise võimekus linnasisestel, linnadevahelisel ja piiriülestel tasanditel ning mis pakub 

turvalist andmete varundamist globaalsetele ettevõtetele, pakub pilvering ka ööpäevaringset 

professionaalset tuge. See aitab optimeerida klientide investeeringut IT-valdkonda ning võimaldab 

neil reageerida kiiremini, tagades sellega oma äri jätkusuutlikkuse. 

„Sellega aitame CITIC Telecom CPC äriklientidel keskenduda eelkõige oma põhitegevustele,“ ütles 

Ho. 

 Sellised uued äriinvesteeringud on märkimisväärselt laiendanud CITIC Telecom CPC ülemaailmselt 

jalajälge, ulatudes Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnast Euroopa ja Venemaani. 



 

Lisaks laiendatud võrgustikuulatusele täiendab uus Moskva pilveteenuste keskus CITIC Telecom CPC 

võimekust tegutseda venekeelsel turul ning loob ligipääsu alateenindatud turgudele nii CITIC 

Telecom CPC enda kui ka tema klientide jaoks. 

CITIC Telecom International Holdings Limited tütarettevõte CITIC Telecom International Limited CPC 

teenindab rahvusvahelisi ettevõtteid kogu maailmas, lahendades nende spetsiifilisi IKT-alaseid 

vajadusi ja pakkudes äärmiselt laialdaselt kohandatavaid erilahendusi, mis põhinevad meie 

tehnoloogiapakettidel nagu privaatvõrgulahendused TrueCONNECT, infoturbelahendused TrustCSI, 

globaalsed ühtsed pilvandmekeskuste lahendused DataHOUSE ja pilveandmetöötluse lahendused 

SmartCLOUD. 

Hongkongi ühe esimese hallatavate teenuste pakkujana, kes on saavutanud ISO 9001, 14001, 

20000, 27001 ja 27017 sertifikaadid, pakub CITIC Telecom CPC kõrgeima kvaliteediga teenuseid läbi 

laialdase globaalse kohaolu, hõlmates mitmeid suuri kasvavaid turge Aasias, Euroopas ja 

Ameerikas, kus meil on üle 140 võrgusõlme, üle 15 pilveteenuse keskuse, 30 andmekeskust ja kaks 

spetsiaalset 24x7 turvaoperatsioonide keskust. www.citictel-cpc.com  
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