NetNordic konsoliderar befintliga datacenter i DigiPlex
dual-site-lösning
Oslo, 5. mars 2019 - DigiPlex, Nordens ledande datacenterleverantör,
meddelar idag att NetNordic, den snabbt växande nordiska
systemintegratören, har valt DigiPlex för sitt totala datacenterbehov.
NetNordic är en nordisk systemintegratör med en bred kundportfölj och drygt
300 anställda i Norge, Sverige, Danmark och Finland. Företaget har för
närvarande fem olika datacenter i Norge, vilka ersätts med DigiPlex dual-sitelösning i datacentren på Ulven och Rosenholm i Oslo, där det ena blir
primärcenter och det andra sekundärcenter. Detta ger maximal stabilitet och
säkerhet för NetNordics kunder.
- Vi driftar system för stora kunder där stabilitet och säkerhet är kritiskt, och vi
har därför en dual-site-policy. DigiPlex är branschledande inom hantering av
affärskritisk data, och deras dual-site-lösning gör dem till ett naturligt val för att
ge våra kunder den kvalitet de behöver, säger Jarl Øverby, VD och koncernchef
för NetNordic.
- Vi är stolta över att välkomna NetNordic till oss och ser fram emot att stötta
deras fortsatta tillväxt. Fler och fler företag definierar stabila, säkra och
miljövänliga datacenterlösningar som affärskritiska och kunder med så höga
krav passar perfekt i DigiPlex datacenter, säger Gisle M. Eckhoff, VD för
DigiPlex.
För att säkerställa en sömlös övergång från gammal till ny lösning, kommer
DigiPlex att stödja NetNordic i planering och migrering av data från dagens fem
center till DigiPlex två center i Oslo-området.
For mer information, vänligen kontakta:
Elisabeth Lennhede, Head of Communications, DigiPlex
elisabeth.lennhede@digiplex.com, +46 70 33 22 705
Per Morten Føyen, Head of Operation, NetNordic
per.morten.foyen@netnordic.com, +47 93 08 88 67
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Om NetNordic
NetNordic är en nordisk systemintegratör med fokus på lösningar och tjänster inom nätverk,
kommunikation och säkerhet. NetNordic grundades 2001 och har en varierad kundportfölj
bestående av stora och medelstora företag och statliga organ och cirka 300 anställda i Norden,
fördelat på dotterbolag i Norge, Sverige, Danmark och Finland. NetNordic driver lösningar för stora
företag där lösningarna är kritiska och centrala för kundens ambition. NetNordic Group ägs av
Norvestor (privat kapital), med ca. 62% av aktierna medan övriga aktier ägs av anställda.
www.netnordic.no

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

Kom i kontakt med DigiPlex
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