IT-Total växer ytterligare tillsammans med DigiPlex
Stockholm, 9 april 2019 - Snabbväxande IT-Total har sedan 2016 haft
DigiPlex som sitt primära datacenter vilket har varit avgörande för ITTotals framgångsrika expansion. Samarbetet har inneburit att IT-Total fått
flera betydande kunder inom offentlig sektor/myndigheter vilka ställer
högsta krav på säkerhet, skalbarhet och miljötänkande. Nu utökar IT-Total
sin närvaro ytterligare hos DigiPlex.
DigiPlex har en skalbar högsäkerhetslösning som passar IT-Totals behov och
snabba tillväxttakt perfekt. IT-Totals kunder är privata företag, organisationer
och offentlig verksamhet vilka ställer högsta krav på säkerhet, och bolaget har
sedan 2016 stadigt ökat sin yta hos DigiPlex och mer är på gång. IT-Total ska
de kommande åren växa med 20 procent per år inom driftstjänster vilket innebär
en förväntad tillväxt i samma omfattning hos DigiPlex.
- DigiPlex och IT-Totals partnerskap är helt centralt för våra driftslösningar. Våra
kunder kräver allra högsta säkerhet och ett miljötänkande i framkant. Detta kan
vi leverera tack vare partnerskapet med DigiPlex då de har den fysiskt säkraste
datacenterlösningen på marknaden och ett seriöst miljöarbete, säger Fredrik
Franzén, vd IT-Total.
Genom DigiPlex kan IT-Total erbjuda IT-drift lokaliserad i Sverige, något som
allt oftare är ett krav från svenska myndigheter och annan offentlig verksamhet.
Placeringen hos DigiPlex innebär också att alla molntjänster kan anslutas till ITTotals infrastruktur, vilket också kan vara avgörande för kunderna.
- DigiPlex och IT-Totals samarbete bygger på partnerskap, förtroende och en
djup förståelse för kundernas behov av högsta säkerhet, kontinuitet och
skalbarhet. IT-Total har några av Sveriges mest avancerade och krävande
kunder vilket passar vårt kontinuerliga innovations- och utvecklingsarbete. Vi är
och ska vara ledande när det gäller flexibla lösningar, säkerhet och miljö, säger
Gisle M. Eckhoff, vd DigiPlex.
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For mer information, vänligen kontakta:
Elisabeth Lennhede, Head of Communications, DigiPlex
elisabeth.lennhede@digiplex.com, +46 70 33 22 705
Lars Nordvall, kundansvarig IT-Total hos DigiPlex
lars.nordvall@digiplex.com, +46 72 746 99 99
Jan-Erik Johansson, Försäljningschef på IT-Total
jan-erik.johansson@it-total.se, +46 73 522 73 99

Om DigiPlex
DigiPlex designar, bygger och driver datacenter i Norden. Företaget levererar högklassiga tjänster
till sina kunder i form av skräddarsydda, säkra och stabila driftsmiljöer med högsta möjliga
tillgänglighet. Tack vare detta har DigiPlex fått förtroende i både privat och offentlig sektor,
inklusive säkerhetskänsliga organisationer som offentliga verksamheter och finansiella
institutioner. DigiPlex datacenter drivs uteslutande med förnyelsebar el. www.digiplex.com

Om IT-Total
IT-Total är en av Sveriges ledande specialister på säker och hållbar IT-infrastruktur. Vi hjälper
våra kunder med anpassad IT-drift och IT-lösningar med konsulter i världsklass. Det är genom
våra resultat, lyhördhet och vårt engagemang som ni märker skillnad. Läs mer på www.it-total.se
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