“Cloud hosting od Master Internet jsme
zvolili též kvůli nadstandardnímu přístupu a
rychlosti při řešení našich požadavků.”
— Eduard Hlava, Neternity.cz, projekt Nová zelená úsporám

Data v pohybu
Data a informace se pohybují nepředstavitelnou rychlostí všude kolem nás.
Naším posláním v Master Internet je dávat tomuto pohybu smysl a řád. Klientům
zpřístupňujeme jejich data v libovolný moment kdekoli na světě a zajišťujeme, aby
byla vždy v pořádku tam, kde mají být.

“Mezi hlavní důvody patřilo především profesionální
zázemí datových center v lokalitách Praha/Brno.”
— Jiří Hašek, T-mobile

Bezpečnost především
Jsme si velmi dobře vědomi, jak důležitou roli hraje zabezpečení dat v podnikání našich
zákazníků. Proto systematicky studujeme nejaktuálnější technologie z oblasti bezpečnosti
IT a aplikujeme je v rámci poskytovaných služeb. Nasazené technologie podrobujeme
důsledným testům a pravidelně revidujeme související certifikace. Naším cílem je, aby si
zákazníci mohli užívat klidu a pocitu bezpečí.

“Ideální serverové řešení je takové, o kterém
ani nevím, že ho máme. To stávající od Master
Internet se danému ideálu velmi blíží.”
— Tomáš Richter, Kasa.cz s.r.o.

Orientace na zákazníka
Stojíme si za tím, že úspěšná spolupráce spočívá především ve vzájemném pochopení.
Proto každému zákazníkovi pečlivě nasloucháme a společně navrhujeme ideální řešení na
míru jeho požadavkům. Za každým produktem u nás stojí konkrétní člověk, který
s klientem udržuje dlouhodobý kontakt. Svým přístupem dáváme datovým službám
lidskou tvář.

“Služby Master Internet jsou pro nás především díky
své naprosté spolehlivosti velkým přínosem.”
— Matěj Šedivý, CETELEM ČR

Co máme za sebou
1998 – Začínáme s vlastními SUN servery umístěnými v USA. Po prvním roce fungování
je přesouváme do Brna, kde působíme dodnes. Tehdy i nyní se zaměřujeme na pronájem
technologií, avšak díky vlastní síti jsme v minulosti poskytovali i služby internetového připojení.
2003 – Jako první poskytovatel na českém trhu nabízíme produkt virtuálního serveru
známého též jako VPS. S virtualizací nastává i nová éra ve vývoji Master Internet a důraz na
virtualizovaná, později především cloudová řešení.
2006 – Rozšiřujeme se a přibližujeme své služby i zákazníkům z Prahy a okolí. Začínáme s
budováním druhého datového centra, které v lokalitě Kodaňská 4D otevíráme v průběhu roku
2008.
2010 – Vzniká první cloudová platforma s garancí dostupnosti 99,99 %. Náš cloud je postaven
na nejmodernějších technologiích značky Dell a pro velký zájem neustále rozšiřován.
Pro virtualizaci používáme technologii VMware a v případě Živého serveru účtujeme po
dvacetivteřinových intervalech dle reálného využití.
2014 – Na počátku léta zahajuje svou činnost softwarová divize MasterApp Solutions. Rozhodli
jsme se využít zázemí vlastních datových center k poskytování vlastního obsahu. Hlavním
cílem MasterApp Solutions je vývoj inovativních a spolehlivých mobilních a serverových aplikací
různorodého charakteru. Na jaře 2015 uvedli vývojáři softwarové divize na trh první aplikaci pro
iOS zařízení, kterou ocení zejména rodiče malých dětí.

“Cením si ochotného přístupu techniků Master
Internet v reakci na naše dotazy a požadavky.”
— Vít Kettner, Odbor řízení pomoci ESF

Naše služby
Na trhu s hostingových a telekomunikačních služeb působíme již od roku 1998.
Za více než patnáct let zkušeností v této oblasti jsme z drobného poskytovatele hostingu
a datových služeb vyrostli v předního provozovatele datacenter s vlastními cloudovými
platformami v Česku.
Z datových center Master DC Praha a Master DC Brno poskytujeme komplexní řešení šitá na
míru – pronájem dedikovaných a managed serverů, virtuálních serverů v cloudu, clusterová
řešení či kolokační prostor. Dlouhodobě disponujeme vlastním softwarovým týmem pro vývoj a
správu aplikací pro provoz společnosti, nabízených služeb a správu zákazníků a od roku 2014 i
divizí MasterApp Solutions vyčleněnou pro vývoj nových komerčních aplikací provozovaných na
vlastní infrastruktuře.
Díky velkému důrazu na bezpečnost a stabilitu našich řešení věří našim řešením stovky českých
a zahraničních firem z oblasti telekomunikací, poskytování a tvorby softwaru, obchodu, dopravy
a dalších oborů. Spolupracujeme rovněž jako poskytovatel služeb s tuzemskými televizními
stanicemi, rádii, vládními institucemi a veřejnými vysokými školami.

