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Dzięki współpracy z Netią jakość usług Hostgier.pl  
znacząco wzrosła, co gracze zauważyli w postaci  
większej wydajności i jakości obrazu gier online.  
Było to możliwe, dzięki temu, że dostawca otworzył się  
na nasze niestandardowe potrzeby, a następnie zapro-
ponował odpowiadające im rozwiązania. 

Na podkreślenie zasługuje również duże zaangażowa-
nie i wsparcie na każdym kroku ze strony specjalistów 
Netii. Dobre doświadczenia ze współpracy spowodowa-
ły, że zdecydowaliśmy się ją rozszerzyć w zakresie usług 
dla klientów B2B, które są dostępne pod naszą nową 
marką updata.pl.

Hostgier.pl jest firmą z sektora MŚP, która  
oferuje serwery dla graczy. Ze względu  
na to, że są one szczególnie zagrożone  
atakami DDoS inicjowanymi przez graczy-
-przeciwników, Klient zdecydował się  
na kolokację serwerów w Data Center Netii,  
aby zapewnić bezpieczeństwo własnej  
infrastruktury IT i wysoką wydajność  
dla gier online.

Netia Kolokacja
komfortowe warunki 

 w serwerowni

Netia BDI
szybki internet dla firm

A ja mam opóźnienia  

w pingach skrócone  

do 15-20 milisekund!



O KLIENCIE 

Hostgier.pl to szybko rozwijająca się, polska firma, która oferuje 
hosting serwerów gier (np. Minecraft) dla graczy indywidualnych.  
W ramach nowej marki updata.pl oferuje usługi dla klientów B2B, 
obejmujących m.in. serwery dla stron internetowych, serwisów  
streamingowych czy poczty elektronicznej. 

WYZWANIE

Zanim Klient zdecydował się na rozwiązania Netii, korzystał  
z kolokacji serwerów u dostawcy z Niemiec. Jakość świadczonej  
usługi była jednak niezadawalająca, gdyż Hostgier.pl nie miał zapew-
nionej ochrony przed atakami DDoS i współdzielił łącze internetowe 
z innymi użytkownikami, co skutkowało dużą awaryjnością serwe-
rów, a tym samym – niską wydajnością gier online. Klient rozpoczął 
więc poszukiwania nowego dostawcy, który byłby w stanie dostar-
czyć mu rozwiązania lepiej dopasowane do specyfiki jego działalno-
ści i który jednocześnie znajdowałby się w bliższej lokalizacji.  

DLACZEGO NETIA? 
Najwyższej jakości rozwiązania

Klienta przekonało niezawodne, szybkie łącze internetowe z zabez-
pieczeniem przed atakami sieciowymi.

Zrozumienie potrzeb Klienta

Branża gamingowa ma bardzo specyficzne wymagania względem 
serwerów. Na rynku wciąż brakuje rozwiązań realizujących potrzeby 
graczy, jednak Netia stworzyła ofertę odpowiadającą oczekiwaniom 
Klienta. 

Nowoczesne Data Center 

Serwery Klienta mieszczą się w jednym z najnowocześniejszych  
Data Center w Polsce, gdzie nad bezpieczeństwem danych czuwają 
zaawansowane systemy i technologie. Klient docenia również geo-
graficzną bliskość Data Center.

PROCES

Netia zaproponowała Klientowi kolokację serwerów w Data Center 
w Jawczycach oraz łącze symetryczne Netia BDI z zabezpieczeniami 
przed atakami sieciowymi. Rozwiązania zostały sprawdzone pod ką-
tem spełnienia oczekiwań Klienta na specjalnie utworzonym środo-
wisku testowym, co wpłynęło pozytywnie na decyzję o współpracy.

Dzięki usługom Netii gracze korzystający z hostingu w Hostgier.pl 
cieszą się rozrywką na najwyższym poziomie. Łącza symetryczne 
sprawiły, że transfer danych jest szybszy. Stały nadzór specjalistów z 
Netia Data Center nad serwerami Klienta minimalizuje ryzyko niedo-
stępności usług dla graczy.

Z uwagi na to, że rozwiązania zaproponowane przez Netię sprawdzi-
ły się, Hostgier.pl zdecydował się na rozszerzenie współpracy. Pod 
nową marką updata.pl, Klient oferuje dla odbiorców B2B serwery 
dedykowane oraz hostingi dla stron internetowych i poczty elektro-
nicznej. Wszystkie te usługi są objęte ochroną przed zagrożeniami 
w sieci, co jest ważne szczególnie teraz, gdy wiele przedsiębiorstw 
pada ofiarami cybertaków.

KORZYŚCI BIZNESOWE

Większe bezpieczeństwo serwerów 

Dzięki kolokacji serwerów w Data Center Netii 
zmniejszyło się ryzyko niedostępności usług  
i systemów IT Klienta, co ma duże znaczenie  
dla wzrostu satysfakcji graczy z jakości gry

Możliwość dalszego skalowania  
działalności

Współpraca z Klientem rozpoczęła się od kolokacji 
jednej szafy serwerowej, jednak w każdej chwili 
zajmowana przestrzeń może zostać zwiększona. 
Jest to szczególnie ważne w sytuacji, w której 
Klient planuje dalszy rozwój swojej działalności.

Natychmiastowe wsparcie w razie awarii

Klient może stale liczyć na wsparcie doświadczo-
nych specjalistów Netii, kontaktując się z centralą 
lub bezpośrednio z Data Center w Jawczycach. 
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