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Przeciążenie serwera Cinkciarz.pl z powodu dużej ilości wejść
Ogromne zainteresowanie transakcjami walutowymi spowodowało wczoraj
przeciążenie serwera Cinkciarz.pl. Usterka chwilowo uniemożliwiła dokonywanie
transakcji, ale została szybko i sprawnie naprawiona.
W związku z zaistniałą sytuacją Cinkciarz.pl opublikował na stronie głównej swojego
serwisu informację o pracach mających na celu usunięcie awarii. Przyczyną usterki,
okazało się być przeciążenie serwerów, spowodowane przekraczającą ich możliwości
liczbą wejść na witrynę internetową Cinkciarz.pl. Po kilku godzinach kłopot został
zażegnany.
“O tej porze roku wyjątkowo wielu klientów potrzebuje waluty. Polacy mieszkający za
granicą wracają na święta do Polski. Świąteczno-noworoczny okres skłania wiele osób
do zagranicznych podróży. Klienci korzystają z kantorów on-line, by wymienić walutę po
najkorzystniejszych kursach. Wczoraj szturm klientów doprowadził do przeciążenia
naszych serwerów. Klienci zostali jednocześnie poinformowani, że wszystkie zlecone
transakcje pozostają bezpieczne.” - mówi Kamil Sahaj - Marketing Manager w
Cinkciarz.pl.
Usterki w systemach usług internetowych wielu firm to w ostatnich miesiącach dość
powszechne zjawisko. Szczególnie w sektorze finansowym. Tylko na przełomie listopada
i grudnia, takie awarie ogłaszało kilka polskich banków, jak np. mBank, BZ WBK czy
Pekao.
“Przeciążone serwery wynikające z naporu klientów to jeden z kosztów, jakie należy
ponieść ze względu na coraz mocniejszą popularyzację usług internetowych. Zespół
Cinkciarz.pl dokłada wszelkich starań, by ograniczać takie wypadki do minimum” - mówi
Kamil Sahaj. - “Jednocześnie przypominamy, że transakcji w naszym kantorze można
dokonywać 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, także w trwającym właśnie okresie
świątecznym” - dodaje.

INFORMACJE O CINKCIARZ.PL
Cinkciarz.pl obsługuje obecnie klientów z 96 krajów świata, posiada w swojej ofercie 25 walut (300 par
walutowych). Oferta kantoru zawiera trzy systemy transakcyjne oraz szereg narzędzi wspomagających
wymianę walut. Transakcje można zawierać 24h na dobę, 7 dni w tygodniu i realizować je za pomocą
przelewów internetowych z dowolnego banku. Z oferty kantoru korzystać może każdy, zarówno osoby
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prywatne, jak i przedsiębiorcy. W odpowiedzi na ich oczekiwania, Cinkciarz.pl otworzył rachunki w
dwudziestu dziewięciu bankach. Dzięki temu klienci mogą korzystać z ekspresowych i darmowych
przelewów walutowych.
WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE www.cinkciarz.pl
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