DigiPlex får det internasjonale telekomselskapet
NexGen Networks med på laget
DigiPlex, Nordens ledende datasenterleverandør, og NexGen Networks, et av verdens raskest
voksende integrerte telekommunikasjonsleverandører, går inn i et samarbeid. Nå får kunder av
DigiPlex mulighet til å koble seg til steder rundt i hele verden gjennom NexGen’s nettverk.
NexGens kunder får gleden av å ha DigiPlex’ prisvinnende datasentre inkludert i sin
infrastruktur.
- Vi er glade for å få NexGen med på laget når vi nå skal utvide fasilitetene våre i Stockholm. I
dagens digitale verden har datasentre blitt en integrert del av selskapers digitale økosystem, og
DigiPlex’ kunder kan nå dra nytten av det økende nivået av nettaksess som samarbeidet med
NexGen gir. Økt nettaksess er en viktig del av det vi tilbyr kundene våre, sier CEO i DigiPlex,
Gisle M. Eckhoff.
NexGen Networks kunngjør også at NexGen’s TaaS (Time as a Service) NPLTime® blir
tilgjengeliggjort gjennom DigiPlex sitt datasenter i Stockholm.
- NexGens paneuropeiske fotavtrykk, i forbindelse med cybersikkerhet i samarbeid med NPL
som leverer NPLTime®, vil ikke bare muliggjøre finansselskaper i Stockholm, men også
DigiPlex’ egne kunder som berøres av ESMAs regler, å eliminere all risiko knyttet til alle
tekniske spørsmål rundt finansielle instrumenter. Det presenterer også nye muligheter for å
tenke kreativt rundt det markedsstrukturelle, sier senior salgsdirektør i NexGen Networks EMEA,
Janesh Mistry.
DigiPlex representerer den nye generasjonen datasenterleverandører som hjelper foretak med
kosteffektive løsninger gjennom sine innovative og miljøvennlige tjenester. DigiPlex driver sine
datasenteret på utelukkende fornybar energi, og deres anlegg i Norden er blant verdens mest
grønne og energieffektive datasentre.
DigiPlex har vunnet en rekke priser og utmerkelser for sitt innovative og miljøbesparende arbeid.
Sist i desember fikk selskapet prisen “Data Center Operations Team of the Year - Colo + Cloud”
på 2017 DCD Awards og posisjonen som den ledende aktøren i Norden ble forsterket gjennom
prisen ”Data Centre Above and Beyond Award”. I mai 2017 vant DigiPlex “Outstanding Big Data
Management Solution Award” på det 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.
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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
Om NexGen
NexGen ble grunnlagt i 2002 og har bygget opp en driftsikker fiberbasert høyfarts infrastruktur
og teknologi som de bruker til å tilby kunder med privat ethernet-, internet-, og
transporttjenester. Ved å støtte foretak og selskaper i av ulik størrelse, har NexGen klart å bli en
etablert aktør med høy vekst, på grunn av sin pålitelige løsninger med høyhastighetsløsninger
hvor kundefokuset står i sentrum. Les mer på: http://www.nexgen-net.com
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