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Oslo, 13/08/2018

DigiPlex og Amazon Web Services samarbeider om å lansere
AWS Direct Connect i Norge
DigiPlex, er stolt av å kunne annonsere at selskapets datasenter på Ulven vil
huse den første norske etableringen av Amazon Web Services (AWS) Direct
Connect, en løsning som gjør det enkelt å opprette en dedikert
nettverkstilknytning til AWS. Etableringen innebærer en vesentlig
oppgradering av tjenestene som tilbys norske brukere, og befester DigiPlex’
posisjon som regionens ledende datasenteroperatør.
AWS Direct Connect gir kundene mulighet til å opprette en dedikert forbindelse
direkte til AWS, noe som reduserer kostnader, øker båndbredde og som gir en
sikrere og mer stabil tilknytning enn internettbaserte tilknytninger. Med AWS Direct
Connect vil DigiPlex’ datasenter på Ulven bli det primære tilknytningspunktet for
alle AWS-tjenester i det norske markedet.
“Vi er svært glade for å kunne tilby AWS Direct Connect i det norske markedet.
Denne utvidelsen av vårt eksisterende samarbeid med AWS gir oss muligheten til
å tilby våre kunder og våre kunders kunder enkel og direkte forbindelse til skyen
gjennom AWS Direct Connect,” sier CEO Gisle M. Eckhoff i DigiPlex.
Offentliggjøringen kommer i etterkant av nyheten om at AWS vil etablere tre større
datasentere i Sverige, noe som betydelig øker deres tilstedeværelse i Norden.
“I dagens digitale verden er datasentere blitt et sammenkoblet økosystem for
kritiske digitale prosesser. Med AWS Direct Connect tilgjengelig på innsiden av vårt
prisvinnende datasenter på Ulven, har DigiPlex styrket sin posisjon som den
foretrukne datasenterleverandøren for lokale, nordiske og internasjonale
virksomheter ,” konkluderer Eckhoff.
DigiPlex har som mål å sette standarden for beste praksis innen
datasenterindustrien og representerer generasjonen av datasenterleverandører.
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DigiPlex hjelper virksomheter å oppnå maksimal kostnadseffektivitet gjennom
innovasjon, samtidig som karbonfotavtrykk og miljøpåvirkning reduseres. DigiPlex’
datasentere bruker kun fornybare energikilder og selskapets nye sentere er blant
de grønneste og mest energieffektive i verden.
DigiPlex har vært mottager av flere av bransjens mest ettertraktede priser og
utmerkelser. Nylig ble DigiPlex kåret til “Best Data Centre Energy Solution” og
“Marketer of the Year” på DataCloud Europe 2018. DigiPlex vant også “Data Center
Operations Team of the Year - Colo + Cloud” på 2017 DCD Awards i desember,
som avsluttet et år med en lang rekke utmerkelser. Selskapets posisjon som
markedsleder i Norden ble forsterket av tildelingen av ”Data Centre Above and
Beyond Award” på DataCloud Awards i juni. I mai vant DigiPlex “Outstanding Big
Data Management Solution Award” på den årlige Big Data and IoT Excellence
Awards i London. I 2016 vant DigiPlex “Critical Environment Future Thinking
Award” på EMEA DCD Awards og “Most Innovative Energy Solution Award” på
DataCloud Awards.
For mer informasjon, kontakt:
Elisabeth Lennhede, Head of Communications, DigiPlex
elisabeth.lennhede@digiplex.com, +46 70 33 22 705
Om DigiPlex
DigiPlex designer, bygger og driver datasentere i Norden. DigiPlex spesialiserer seg på å levere
spesialtilpassede, sikre og svært driftsstabile IT-miljøer med høyest mulig tilgjengelighet. Både
private og offentlige organisasjoner, inkludert sikkerhetssensitive kunder innen offentlig sektor og
finans, har vist DigiPlex tillit ved å la dem huse sine datasenterløsninger. Alle DigiPlex sine
datasenter får energi fra bærekraftige energikilder. Les mer på: www.digiplex.com

