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NetNordic samler 5 datacentre hos DigiPlex i en dual-siteløsning
København, 5. marts 2019 - DigiPlex, Nordens førende datacenteroperatør,
annoncerer i dag at NetNordic, som er en nordisk vækstvirksomhed inden
for systemintegration, har valgt DigiPlex til at håndtere selskabets
samlede datacenterbehov.
NetNordic er en nordisk systemintegrator med en bred kundeportefølje og ca.
300 ansatte i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Selskabet benytter i dag fem
forskellige datacentre i Norge, og fremadrettet skal DigiPlex levere en såkaldt
dual-site-løsning ud af Oslo fra datacentrene i Ulven og Rosenholm. Et af
datacentre bliver primærcenter og det andet sekundærcenter, hvilket giver
maksimal tryghed og sikkerhed for NetNordics kunder.
- Vi har ansvaret for driften hos flere store kunder, hvor stabilitet og sikkerhed er
kritiske faktorer, hvorfor vi har valgt en dual-site-policy. DigiPlex er den ledende
operatør i branchen til at håndtere forretningskritiske data, og deres dual-siteløsning gør dem til et naturlig valg, således at vores kunder får den kvalitet de
har behov for, siger Jarl Øverby, CEO og koncernchef i NetNordic.
- Vi er stolte over at kunne ønske NetNordic velkommen i DigiPlex og ser frem til
at understøtte selskabet fortsatte vækst. Flere og flere virksomheder definerer
stabil, sikker og miljøvenlig datahåndtering som forretningskritiske faktorer, og
kunder, der stiller høje krav, passer perfekt hos DigiPlex, siger Gisle M. Eckhoff,
CEO i DigiPlex.
For at sikre en problemfri overgang fra den gamle til den nye løsning, hjælper
DigiPlex med planlægningen og migreringen af data fra NetNordics nuværende
fem datacentre til DigiPlex’ to datacentre i Oslo-området.
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Om NetNordic
NetNordic er en nordisk systemintegrator med fokus på løsninger og tjenester inden for netværk,
kommunikation og sikkerhed. NetNordic blev stiftet i 2001, og har en bred kundeportefølje
bestående af store og mellemstore virksomheder samt offentlige myndigheder. NetNordic har
ca. 300 ansatte i Norden, fordelt på datterselskaber i Norge, Sverige, Danmark og Finland.
NetNordic har ansvaret for driften hos flere store virksomheder, hvor der er tale om
forretningskritiske løsninger, hos kunder med et højt ambitionsniveau. NetNordic koncernen er
ejet af Norvestor (private equity), med ca. 62% af aktierne, mens de øvrige aktier ejes af de
ansatte. www.netnordic.no
Om DigiPlex
DigiPlex designer, bygger og driver bæredygtige datacentre i Norden. Virksomheden har
specialiseret sig i at levere skræddersyede, sikre og robuste IT-miljøer med den højest mulige
tilgængelighed. Både private og offentlige virksomheder og organisationer, inklusive sikkerhedsfølsomme kunder som fx statslige og finansielle institutioner, stoler på DigiPlex’ datacenterløsninger. Alle DigiPlex’ datacentre er drevet af bæredygtige energiressourcer. www.digiplex.com
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