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Premiera IIS7 BETA Free Hosting – 
pierwszy w Polsce bezpłatny hosting 
IIS 7.0 beta 

Warszawa, 15 stycznia 2008 r.  

Firmy Microsoft oraz DCS Computer Consultants Group Sp. z o.o. 
udostępniają programistom usługę IIS7 BETA Free Hosting, dzięki 
której możliwe jest zapoznanie się z funkcjonalnością Internet 
Information Services (IIS) 7.0 w wersji beta na Windows Server 2008 
RC1 jeszcze przed rynkową premierą najnowszej wersji 
serwerowego systemu operacyjnego Microsoft. Już teraz twórcy 
aplikacji webowych mogą bezpłatnie przetestować swoje 
oprogramowanie w nowym środowisku bez konieczności instalacji 
Windows Server 2008 RC1. 

Uruchomiona dzisiaj usługa IIS7 BETA Free Hosting udostępniana jest 
bezpłatnie w ramach programu „IIS7 Go Live”. Będzie oferowana do 
czasu oficjalnej premiery Windows Server 2008 (lub najpóźniej do 30 
kwietnia 2008 roku). 

W ramach pakietu IIS7 BETA Free Hosting użytkownik otrzymuje: 

• Dostęp do serwera IIS 7.0 pracującego na testowej wersji 
Windows Server 2008 Release Candidate 1 (RC1) 

• 100 MB przestrzeni dyskowej WWW/FTP  
• 1 baza MS SQL 2005 o wielkości maks. 100 MB 
• 1GB transferu miesięcznego serwera 
• 1 konto FTP 
• ASP.NET 2.0, 3.0 i 3.5 
• FastCGI 
• Zdalne zarządzanie poprzez IIS7 Manager 

Informacja 
prasowa 
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Pionierska na polskim rynku usługa IIS7 BETA Free Hosting dostępna 
jest pod adresem www.iis7.pl, jako rozszerzenie usługi 
HostedWindows.pl. 

„Usługa hostingu IIS 7.0 umożliwia twórcom aplikacji webowych, także 
tych tworzonych w PHP, przetestowanie swojego oprogramowania w 
nowym środowisku bez konieczności samodzielnego instalowania 
Windows Server 2008 RC1. Taka usługę uruchamiamy jak pierwsi w 
Polsce. Dodatkowo można z niej skorzystać nieodpłatnie” - powiedział 
Michał Szafrański, dyrektor ds. rozwoju DCS Computer Consultants 
Group Sp. z o.o. 

Firma DCS jest pierwszym w Polsce partnerem Microsoft Gold Certified 
Partner posiadającym specjalizację Hosting Solutions. 

Internet Information Services 7.0 

IIS7 to elastyczny serwer WWW umożliwiający łatwe wdrażanie i obsługę 
aplikacji webowych pracujących na Windows Vista lub Windows Server 
2008. Produkt posiada modularną architekturę - składa się z ponad 40 
modułów, które mogą być uaktywniane w konfiguracji odpowiadającej 
aktualnym potrzebom.  

Programiści mogą tworzyć nowe moduły lub zastępować już istniejące 
korzystając z kodu natywnego lub managed code. Mogą rozszerzać 
konfigurację IIS, a także tworzyć nowe rozszerzenia wspomagające 
zarządzanie serwerami oraz integrujące się z nowym narzędziem 
administracyjnym IIS Remote Manager. 

Jedną z najważniejszych nowości IIS7 jest obsługa technologii FastCGI, 
czyli wysoko wydajnej alternatywy dla CGI (Common Gateway Interface). 
Dzięki niej twórcy aplikacji pisanych w popularnym języku PHP mogą 
nareszcie cieszyć się wysoką wydajnością swoich aplikacji na serwerze 
IIS przy jednoczesnej stabilności i bezpieczeństwie gwarantowanym przez 
technologię Microsoft. 

IIS7 to przede wszystkim:  

• Wysoce modularna architektura  
• Wyższa wydajność i stabilność  
• Wyższy poziom bezpieczeństwa dla aplikacji webowych 

http://www.iis7.pl/�
http://hostedwindows.pl/�
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• Poprawione debuggowanie błędów, diagnostyka i lepsze wsparcie 
dla programisty i administratora w rozwiązywaniu problemów  

• Wbudowane wsparcie FastCGI i PHP  
• Nowy serwer FTP  
• Łatwość wdrażania aplikacji webowych dzięki przechowywaniu 

pełnej konfiguracji serwisów WWW w plikach web.config  
• Możliwość zdalnego zarządzania WWW z użyciem IIS7 Manager 

Więcej informacji na temat IIS7 można uzyskać na stronie www.iis.net. 

* * * 

 
Informacje o firmach: 
DCS Computer Consultants Group Sp. z o.o. jest polską, inżynierską firmą specjalizującą się od 
1995 r. w projektowaniu, wdrażaniu i wspomaganiu utrzymania wysokiej jakości systemów 
informatycznych z wykorzystaniem technologii Microsoft. Główne kierunki działalności firmy to: 
tworzenie i utrzymanie specjalizowanych aplikacji (także w trybie ASP), usługi mobilne i integracja 
komunikacji SMS/MMS/WAP/GSM/GPRS, zarządzanie infrastrukturą informatyczną (także w trybie 
24x7), bezpieczeństwo systemów informatycznych, zintegrowane systemy faksowe, audyt i 
inwentaryzacja oprogramowania oraz dystrybucja oprogramowania wspomagającego Microsoft 
Windows NT/2000/2003/.NET. Realizowane przez DCS przedsięwzięcia i projekty spotykają się z 
uznaniem niezależnych jurorów. DCS dwukrotnie triumfował w ogólnoświatowych konkursach dla 
partnerów firmy Microsoft zdobywając prestiżowe nagrody „Customer Experience Award” oraz 
„Software Asset Management Advocate of the Year”. Inne nagrody to m.in. „Złoty Bit” za 
realizację i wdrożenie Centralnego Systemu Obsługi Ubezpieczeń (CSOU) w spółkach Benefia 
(wyróżnionych tytułem „Lidera Informatyki 2005”), „Certyfikat Telekomunikacyjny Wprost 2004” 
dla autorskiej platformy komunikacyjnej Applan Communications Platform oraz „TMT Mobile Award 
2005” dla Internetowego Serwisu Konfiguracyjnego. DCS Computer Consultants Group znalazła się 
również wśród firm wyróżnionych prestiżowym tytułem "Gazela Biznesu 2003 / 2006" nadawanym 
przedsiębiorstwom, które dynamicznie się rozwijają, osiągają bardzo dobre wyniki finansowe oraz są 
rzetelnymi partnerami biznesowymi. Szczegółowe informacje: http://www.dcs.pl 
 
Microsoft jest międzynarodowym producentem oprogramowania komputerowego, aplikacji 
serwerowych i technologii informatycznych dla klientów indywidualnych, firm i instytucji. W ofercie 
spółki znajdują się m.in.: system operacyjny Microsoft Windows, oprogramowanie biurowe Microsoft 
Office System, rozwiązania wspierające zarządzanie z rodziny Microsoft Dynamics, aplikacje 
serwerowe Microsoft Windows Server System oraz technologia Microsoft.NET. 
 
Microsoft Corporation powstał w 1975 roku w USA, a polski oddział firmy istnieje od 1992 r. W swoich 
filiach na całym świecie Microsoft zatrudnia ponad 71 tys. specjalistów z różnych dziedzin, w tym 250 
osób w Polsce.  
 
Firma Microsoft została zbudowana w oparciu o przekonanie, że nowe technologie, jeśli uczynić je 
dostępnymi i przyjaznymi, są doskonałym narzędziem do rozwoju i realizacji marzeń, pozwalają na 
pełne wykorzystanie możliwości, jakie drzemią w nas samych i otaczającym świecie. Polski oddział 
Microsoft chce brać aktywny udział w rozwoju gospodarki i społeczności lokalnej w Polsce. Naturalną 
konsekwencją tego zobowiązania i prowadzonej działalności biznesowej jest realizowanie zadań 
społecznych w obszarze edukacji informatycznej i walki ze zjawiskiem „wykluczenia informacyjnego”. 
W partnerstwie z organizacjami pozarządowymi firma wspiera społeczności marginalizowane w 
dostępie do nowych technologii – do wiedzy, informacji i umiejętności informatycznych. W 
uruchomionym we wrześniu 2006 roku programie „Microsoft dla non-profit” firma przekazuje 
bezpłatnie swoje oprogramowanie na rzecz organizacji społecznych. W maju 2007 roku Microsoft 
został uznany za „Dobroczyńcę Roku 2006” w konkursie organizowanym przez Akademię Rozwoju 
Filantropii w Polsce. Firma potwierdziła także swoją wysoką pozycję wśród pracodawców, zajmując 
po raz drugi z rzędu pierwsze miejsce w badaniu Hewitt Associates i zdobywając tytuł „Najlepszego 
Pracodawcy w Polsce 2006”.  
 

http://www.iis.net/�
http://www.dcs.pl/�
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Zapraszamy do odwiedzenia polskiej strony firmy Microsoft pod adresem: 
http://www.microsoft.com/poland lub kontaktu z Centrum Obsługi Klienta Microsoft pod numerem 0 
801 308 801. 

*** 
 
Microsoft, Windows, Windows Mobile, Visual Studio, Windows Server System, Windows Server, SQL 
Server, Visual Studio, BizTalk Server, Microsoft Dynamics są zarejestrowanymi znakami towarowymi, 
bądź znakami towarowymi Microsoft Corp. w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Nazwy 
wymienionych firm i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.  
 
 
Dodatkowych informacji udzielą: 
 
Jacek Kalinowski      Joanna Frąckowiak 
Microsoft Sp. z o.o.      Microsoft Sp. z o.o. 
Al. Jerozolimskie 195 A      Al. Jerozolimskie 195 A 
02-222 Warszawa       02-222 Warszawa 
tel. 0 22 594 10 00      tel. 0 22 594 10 00 
fax. 0 22 594 10 02      fax. 0 22 594 10 02 
e-mail: jacek.kalinowski@microsoft.com    e-mail: v-jofrac@microsoft.com 
 
Rafał Jakubowski     
DCS Computer Consultants Group Sp. z o.o.   
tel. 0 22 548 60 00      
fax: 0 22 548 60 01      
kom. 0 501 742 407     
e-mail: rafalj@dcs.pl   
 
Nadia Sotirow   
Rowland Communications 
tel. 0 22 593 91 00 
fax: 0 22 593 91 01 
kom. 0 607 888 158 
e-mail: n.sotirow@rowland.pl 
 
 

DCS Computer Consultants Group 
Sp. z o.o. 
Ursynów Business Park 
ul. Puławska 303 
02-785 Warszawa 

Dane adresowe do publikacji: 

Tel: +48 (22) 548 6000 
Fax: +48 (22) 548 6001 
E-mail: info@dcs.pl 

http://www.dcs.pl  

Marek Smaczny 
Dyrektor handlowy 

Kontakt handlowy: 

DCS Computer Consultants Group 
Sp. z o.o. 
Ursynów Business Park 
ul. Puławska 303 
02-785 Warszawa 

Tel: +48 (22) 548 6000 
Fax: +48 (22) 548 6001 
E-mail: mareks@dcs.pl 

 

http://www.dcs.pl  

Rafał Jakubowski 
Marketing & PR Assistant 

Kontakt dla prasy: 

DCS Computer Consultants Group 
Sp. z o.o. 
Ursynów Business Park 
ul. Puławska 303 
02-785 Warszawa 

Tel: +48 (22) 548 6000 
Fax: +48 (22) 548 6001 
Mobile: +48 (507) 066 865 
E-mail: rafalj@dcs.pl 

 

http://www.dcs.pl  
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