
StarNet Telecom działa w branży telekomunikacyjnej od 2001 roku. Jest liderem 
w swoim segmencie w zakresie kompleksowej obsługi obiektów komercyjnych i handlowych.

Jako właściciel i projektant jednej z największych sieci światłowodowych w Warszawie, 
oferuje różnorodne, kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne dla klientów biznesowych, 
zarówno w zakresie świadczenia usług, jak również budowy infrastruktury teletechnicznej 
oraz jej zarządzania. 

Swoją pozycję zbudował dzięki wieloletniemu doświadczeniu w obsłudze nieruchomości, 
indywidualnemu podejściu do każdego klienta, a także zespołowi ekspertów, którzy dbają 
o najwyższy poziom świadczonych usług.   

StarNet Telecom swoje rozwiązania proponuje zarządcom, właścicielom budynków, jak również 
najemcom. W swojej ofercie posiada łącza internetowe i telefoniczne, infrastrukturę sieciową, 
bezpieczeństwo sieci, wyposażenie serwerowni, kolokację budynkową oraz specjalistyczne 
oprogramowanie biznesowe. Wszystkie usługi objęte są serwisem, który świadczony 
jest przez dedykowany zespół sprawnie działających ekspertów.

StarNet Telcom jest liderem w zakresie kompleksowej 
obsługi obiektów komercyjnych i handlowych.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich udziela MAIN Sp. z o.o. na swoje usługi, 
są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie 
powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja.

MAIN Partner Community

Dane kontaktowe StarNet Telecom:
WWW: www.starnettelecom.pl 
Telefon: +48 22 656 21 21
Mail: bok@starnettelecom.pl

O firmie MAIN:
Firma MAIN to certyfikowane 
Data Center położone w centrum 
Warszawy.

Budujemy środowiska IT, które 
zapewniają ciągłość działania 
biznesu. Specjalizujemy się 
w rozwiązaniach Private 
i Hybrid/Multi-Cloud i świadczymy 
wszystkie poziomy administracji 
środowiskami fizycznymi 
i wirtualnymi. Nasze usługi oparte 
są na dwóch certyfikowanych, 
w pełni redundantnych ośrodkach 
Data Center w Warszawie.

Wspieramy firmy w pokonywaniu 
barier, na które natrafiają 
w związku z przetwarzaniem 
danych, takie jak niska wydajność 
czy wysokie koszty infrastruktury. 

Produkty i usługi:
Dedicated Private Cloud
Virtual Private Cloud
Hybrid Cloud
Administracja Chmurą
Disaster Recovery
Metal as a Service
Relokacja
Kolokacja

WWW: www.main.pl
Telefon: (+48 22) 339 18 98
Mail: ask@main.pl

Wyzwania z którymi mierzą się nasi klienci

Chęć korzystania z nowoczesnego i niezawodnego łącza internetowego.

Chęć korzystania z kompleksowych rozwiązań teleinformatycznych.

StarNet Telecom swoje nowoczesne usługi telekomunikacyjne świadczy 
w 230 nieruchomościach biurowych i handlowych na terenie całej Polski.

Cena.
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StarNet
 Cloud

Chmura dla klienta osadzona 
na serwerach w MAIN Data Center, 

zarządzana poprzez VMware vCloud. 

Chmura współdzielona na fizycznych 
zasobach sprzętowych. 

StarNet 
Kolokacja

Umieszczenie infrastruktury fizycznej 
klienta w wybranym ośrodku centrum 

danych MAIN - WA0 lub WA3.

Sprzęt i zainstalowane na nim 
systemy i aplikacje są pod pełną 

kontrolą klienta, a MAIN zapewnia 
fizyczną powierzchnię, zasilanie, 

łącza sieciowe, chłodzenie 
oraz ochronę. 

StarNet 
Private Cloud

Chmura dla klienta osadzona 
na serwerach w MAIN Data Center, 

zarządzana poprzez VMware vCloud. 

Chmura oraz zasoby fizyczne 
środowiska ITprzeznaczone 

wyłącznie dla jednego klienta.

Produkty i usługi wspólnego rozwiązania 
StarNet Telecom i MAIN

Główne korzyści z rozwiązania

współpraca z doświadczoną firmą, 
liderem w sektorze ICT

wsparcie techniczne i merytoryczne 
(dedykowany opiekun handlowy)

elastyczna 
cena

szybki czas 
działania

indywidualne podejście 
do klienta


