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PRESSEMEDDELELSE

Oslo, den 13. august 2018

DigiPlex og Amazon Web Services lancerer AWS Direct
Connect på det norske marked
DigiPlex, er utrolig glade for at kunne offentliggøre, at selskabets norske
datacenter i Ulven bliver det første datacenter, som kan tilbyde Amazon Web
Services (AWS) Direct Connect, hvilket gør det muligt at tilbyde dedikerede
netværksforbindelser til AWS. Lanceringen af AWS Direct Connect sikrer de
norske kunder en væsentlig serviceopgradering og styrker samtidigt
DigiPlex’ position som den ledende datacenteroperatør i Norden.
AWS Direct Connect gør det muligt for kunderne at oprette en dedikeret forbindelse
til AWS, hvilket reducerer omkostningerne, øger båndbredden og skaber en mere
sikker og ensartet oplevelse sammenlignet med internetbaserede forbindelser.
Med AWS Direct Connect bliver DigiPlex i Ulven den primære forbindelses-hub til
alle AWS-tjenester på det norske marked.
"Vi er utrolig glade for at kunne tilbyde AWS Direct Connect på det norske marked.
Denne udvidelse af vores eksisterende samarbejde med AWS gør det muligt at
tilbyde vores kunder og vores kunders kunder en nem og direkte måde at tilgå
”skyen” gennem AWS Direct Connect, siger Gisle M. Eckhoff, CEO for DigiPlex.
Nyheden kommer i forlængelse af AWS’ annoncering om, at de vil etablere tre store
datacentre i Sverige, hvilket er en markant udvidelse af deres tilstedeværelse i
Norden.
"I vores digitale verden er datacenteret blevet et knudepunkt for de
forretningskritiske opgaver i det digitale økosystem. At vi nu kan tilbyde AWS Direct
Connect fra vores prisbelønnede datacenter, styrker DigiPlex’ position som den
foretrukne datacenterleverandør for lokale, nordiske og internationale
virksomheder, konkluderer Eckhoff.

DigiPlex ønsker at sætte standarden for best practice inden for den bæredygtige
datacenterindustri, og selskabet repræsenterer den nye generation af
datacenterleverandører. DigiPlex hjælper virksomheder med at opnå økonomiske
besparelser gennem innovation samtidig med at CO2-aftrykket og påvirkningen af
miljøet reduceres. DigiPlex’ datacentre gør kun brug af bæredygtige energikilder,
og selskabets nyeste datacentre er blandt de mest energieffektive og grønne
datacentre i verden.
DigiPlex har modtaget mange priser og stor anerkendelse fra industrien. For nyligt
blev DigiPlex tildelt priserne ”Best Data Centre Energy Solution” samt ”Marketer of
the Year” ved DataCloud Europe 2018. Af øvrige priser kan nævnes:
•
•
•
•
•

”Data Center Operations Team of the Year - Colo + Cloud” ved DCD
Awards, december 2017
”Data Centre Above and Beyond Award” ved DataCloud Awards, juni 2017
”DigiPlex “Outstanding Big Data Management Solution Award” ved Big
Data and IoT Excellence Award show i London, Maj 2017
“Critical Environment Future Thinking Award” ved EMEA DCD Awards,
2016
“Most Innovative Energy Solution Award” ved DataCloud Awards, 2016

For yderligere information kontakt venligst:
Elisabeth Lennhede, Head of Communications, DigiPlex
elisabeth.lennhede@digiplex.com, +46 70 33 22 705

Kort om DigiPlex:
DigiPlex designer, bygger og driver bæredygtige datacentre i Norden. Virksomheden har
specialiseret sig i at levere skræddersyede, sikre og robuste miljøer med den højest mulige
tilgængelighed. Både private og offentlige virksomheder og organisationer, inklusive sikkerhedssensitive kunder som fx statslige og finansielle institutioner, stoler på DigiPlex’ datacenterløsninger. Alle DigiPlex’ datacentre gør brug af bæredygtige energi-ressourcer. Læs mere på:
www.digiplex.com.
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