Oslo, 07/06/2017

DigiPlex vinner pris for fremdragende prestasjoner
DigiPlex, Nordens ledende leverandør for nyskapende og bærekraftige datasentre, har vunnet
prisen «Above and Beyond Award» på den årlige DataCloud Europe Awards, Europas største
datasenter og Cloud utstilling og kongress.
«Above and Beyond Award» tildeles et team som har strukket seg lengre for sine kunder. Et team som
har tatt på seg en utfordring, vist engasjement, initiativ og lederskap utover hva en kan forvente. DigiPlex
vant prisen for sitt fremdragende arbeid i oppgraderingen av datasenteret på Ulven i Oslo.
«Vi er opptatt av å levere markedsledende, innovative og bærekraftige datasenterløsninger. Det betyr av
vi må strekke oss lengre for våre kunder. Vi er beæret over å motta denne prisen for vårt arbeid på
Ulven. Jeg fornøyd med at vi nå kan levere grønnere, bedre og et mer energieffektivt datasenter», sier
Gisle M. Eckhoff, administrerende direktør i DigiPlex.
Datasenteret på Ulven har vært driftet i 17 år, uten et sekund avbrudd. Det å gjøre oppgraderinger på et
fullt operativt datasenter er en kompleks oppgave. Tidlig i 2016 satt et team av eksperter fra DigiPlex
derfor seg sammen for å planlegge og gjennomføre de fundamentale forbedringer i senterets
energieffektivitet og utholdenhet. Forbedringene innebar blant annet å bygge et toppmoderne system for
overvåkning og regulering av temperatur (CRAC) gjennom å bygge om enhetene på stedet, samt forbedre
vannpumpene i kjølesystemet. Resultatet er et fremtidsrettet datasenter, hvor kundene oppnår reduserte
driftskostnader. De omfattende forbedringene forventes å levere en årlig energireduksjon på over
5,000,000 kWt.
«Juryen ble imponert av det fremdragende arbeidet DigiPlex har gjennomført på senteret i Oslo.
Oppgraderingen gir et langt bedre datasenter, som gir kundene økte fordeler. Det å gjennomføre en slik
omfattende oppgradering på et operativt datasenter uten avbrudd, er en bemerkelsesverdig prestasjon»,
sier Philip Low, administrerende direktør i BroadGroup
Denne prisen er den siste i en rekke utmerkelser for DigiPlex. I mai vant DigiPlex «Outstanding Big Data
Management Solution Award» på den årlige Big Data og IoT Excellence Awards i London, arrangert av
Computing Magazine. I April ble selskapet inkludert på CIOReview’s liste over «20 Most Promising
Data Center Solution Providers 2017» og i desember vant DigiPlex «Critical Enviroment Future
Thinking Award» på den årlige EMEA DCD Awards.
Om DigiPlex:
DigiPlex designer, bygger og driver datasenter i den nordiske regionen. DigiPlex spesialiserer seg på å
levere spesialtilpassede, sikre og svært driftsstabile IT-miljøer med den høyest mulige tilgjengeligheten.
Både private og offentlige organisasjoner, inkludert sikkerhetssensitive kunder som offentlige- og
finansielle institusjoner, er trygge på å la DigiPlex huse sine datasenterløsninger. Alle DigiPlex sine
datasenter får energi fra bærekraftige energikilder. Les mer på: http://www.digiplex.com
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