Oslo, 04/05/2017

Intility + DigiPlex ser mot en bærekraftig fremtid
DigiPlex og Intility reduserer strømforbruket for skytjenester. Intilitys over 500 kunder forbruker
bare 8,8W per time per bruker, noe som er marginalt mer enn hva som trengs for å lade en iPhone.
I en verden som stadig genererer mer data og forbruker mer strøm, har energieffektive og grønne
datasentre blitt essensielt. Verdens datasentre bruker i dag mer enn Storbritannias totale forbruk av strøm,
og står for to prosent av verdens samlede utslipp av klimagasser. Eksperter forventer at forbruket vil
dobles hvert fjerde år. Gisle M. Eckhoff, CEO i DigiPlex, mener at datasenterindustrien må bli renere, og
grønnere.
-

Digitaliseringen må være et steg i en grønn omstilling. Derfor er ikke datasenterindustriens
nåværende strømforbruk og utslipp bærekraftig for fremtiden sier Eckhoff, CEO i DigiPlex.

DigiPlex og Intility har inngått et partnerskap, og sammen skal de sikre at Intilitys kunder bruker
minimalt med energi og at all energibruk er grønn og fornybar. Gjennom å bruke DigiPlex sitt datasenter,
vil Intilitys over 500 kunder bruke omtrent 8.8W per time per bruker for deres grønne, ISO-sertifiserte og
energieffektive skytjenester. Dette er marginalt mer enn hva som brukes for å lade en iPhone. Andreas
Hisdal, CEO i Intility, mener at det er bærekraft som er løsningen for fremtiden.
-

For Intility er det avgjørende at vi kan levere skytjenester som er bærekraftig for fremtiden, sier
Andreas Hisdal

Intility er en komplett Workplace-as-a-Service-tjeneste og en skybasert IT-plattform for digitalisering.
Løsningen gir fornøyde medarbeidere og en plattform for selskaper som vil utnytte IT til å øke egen
produktivitet og konkurransekraft. Intility-plattformen oppgraderes kontinuerlig med ny funksjonalitet,
og inkluderer et stadig økende antall integrerte skytjenester som Microsoft Azure, Office 365, Amazon
Web Services og Salesforce. Intility benyttes i dag av mer enn 500 selskaper, deriblant Flytoget, BDO og
Scatec Solar.
DigiPlex designer, bygger og drifter datasentre i Norden. Selskapet spesialiserer seg innen leveranse av
bransjeledende tjenester til kunder, som skreddersydde, sikre og motstandsdyktige miljø med høyest
mulig tilgjengelighet. Som et resultat av dette er DigiPlex foretrukket av både private og offentlige
kunder – inkludert sikkerhetssensitive organisasjoner som regjering og finansielle institusjoner. Samtlige
DigiPlex datasentre driftes utelukkende ved hjelp av fornybar energi.
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