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Stockholm, 20/04/2017

DigiPlex rankat som en av världens mest innovativa
datacenterleverantörer av CIOReview
DigiPlex, nordens ledande datacenterföretag, har av en internationell panel bestående av
ledande experter, blivit listat som en av världens mest innovativa datacenterleverantörer.
DigiPlex är med på listan över ”20 Most Promising Data Centre Providers 2017” som publiceras
av det Silicon Valley-baserade magasinet CIOReview. Listan sätts samman av en internationell
panel som utgörs av CEO:er, CIO:er, IT-VP:er och redaktionen på CIOReview och visar
leverantörer som exemplifierar framtidens mest innovativa datacenterlösningar.
-

DigiPlex har den senaste tiden varit på vår radar som en av de mest nyskapande och
framåttänkande aktörerna på marknaden. DigiPlex lösningar har det senaste året fortsatt att
bryta barriärer genom prisbelönta innovationer som vi ser ger kunder över hela världen klara
fördelar. Vi är glada för att få möjligheten att få lyfta fram DigiPlex prestationer och
introducera dem till en allt större global publik, säger Jeevan George, chefredaktör på
CIOReview.

För att komma med på listan har DigiPlex blivit bedömt i ett dussin olika kategorier. Panelen har
värderat bredden av DigiPlex tjänster (företaget erbjuder både colocation och möjligheten att
bygga skräddarsydda datacenter efter kundens behov) samt DigiPlex marknadsledande
kylningsteknologi och miljötänk. Därtill tas företagets meritlista, erkännande i branschen, tekniska
certifieringar, position i marknaden och återkoppling från kunder i beaktning.
Att komma med på listan är en global milstople för DigiPlex som nyligen medverkade i ett
Business Sweden initiativ där man informerade amerikanska företag om fördelar med svenska
datacenter. DigiPlex har sett en betydande ökning i efterfrågan, från internationellt håll, av sina
prisbelönta datacenter. DigiPlex ISO-certifierade anläggning i Upplands Väsby utanför Stockholm
erbjuder upp till 20 000m² säker datayta som drivs med 100 procent förnyelsebar energi.
-

DigiPlex arbetar med att revolutionera datacenterindustrin som snabbt har blivit ett av de
viktigaste elementen i det internationella och allt mer digitalt sammankopplade ekosystemet.
Vi är glada för att vår insats värdesätts av CIOReview och att vi anses vara bland de främsta
i vår bransch, säger Gisle M. Eckhoff, vd på DigiPlex

Att DigiPlex nu finns med på listan över världens mest innovativa datacenterleverantörer innebär
att ytterligare en framgång kan läggas till raden av betydelsefulla utmärkelser. I december förra
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året blev DigiPlex tilldelade ”Critical Environment Future Thinking Award”, vid den årliga EMEA
DCD Award. DigiPlex fick priset för sin innovation och sitt nytänkande som hjälper till att forma
nästa generations lösningar för datacenter. Priset gällde specifikt DigiPlex så kallade Concert
Control system, en egenutvecklad sofistikerad styralgoritm som optimerar ett redan effektivt
kylsystem baserat på den genomsnittliga mängden energi som förbrukas av datacentrets ITlösningar. Tidigare samma år tilldelades DigiPlex det åtråvärda ”Most Innovative Energy Solution
Award” vid det årliga Data Cloud Convention. Detta för sitt genombrott i arbetet av utvecklingen
och implementeringen av energieffektiva lösningar, speciellt inom kylningsteknologi.

För mer information var vänlig kontakta:
Carsten Carlsson, H+K Strategies
carsten.carlsson@hkstrategies.com, 070-893 50 22
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. Läs mer på
www.digiplex.com
Om CIOReview
CIOReview är ett media som utforskar och förstår de många, olika sätten företag och
organisationer väljer att driva sin verksamhet på. En framstående panel sammansatt av CEO:er
CIO:er, IT-VP:er tillsammans med redaktionen på CIOReview har valt ut de ”20 Most Promising
Data Center Solution Providers 2017” och listat de bästa leverantörerna och konsulterna. Läs mer
på www.cioreview.com

