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Oslo, 17/04/2018

DigiPlex får ny Telia Carrier 100G kjernenettverks PoP ved
Stockholm datasenter
DigiPlex, det ledende nordiske datasenterselskapet, og Telia Carrier kunngjorde i
dag et samarbeid for å møte kundenes etterspørsel etter tilgang på superraskt og
høy kapasitet Internett gjennom installeringen av en ny «Point-of-Presence»
(PoP) i DigiPlex’ prisbelønnede og operatørsnøytrale datasenter, nord for
Stockholm.
Stockholms PoP utvider samarbeidet mellom DigiPlex og Telia Carrier, etter suksessen de har
hatt med tilsvarende samarbeid ved ett av DigiPlex datasentre i Norge, Ulven i Oslo. De to PoPene gir kunder av DigiPlex i Sverige og Norge direkte tilgang til Telia Carriers kjernenettverk, et av
de største og best tilkoplete i verden, og den første som var 100G-kapabel både i Europa og
Nord-Amerika. Dette vil gi DigiPlex-kunder alle de miljømessige fordelene av å bruke et
datasenter i kjølig klima, mens de beholder muligheten til å levere med lav forsinkelse til
sluttbrukeren – uansett hvor de befinner seg i verden.
- Å gi kundene våre tilgang til Telia Carrier 100G kjernenettverk i våre nordiske datasentre vil sikre
at de alltid har den samme båndbredden med lav forsinkelse som er nødvendig for perioder med
høy etterspørsel. Datasenteret blir i stadig større grad en del næringslivets økosystem for kritiske
digitale operasjoner. Vi er glade for at DigiPlex-kunder nå kan dra nytte av den økende
nettaksessen som Telia Carrier tilfører oss, forteller CEO i DigiPlex, Gisle M. Eckhoff.
Telia Carriers globale fiber-kjernenettverk var verdens første til å overføre 1 Tb/s i superkanaler
på sitt amerikanske nettverk. Ifølge Dyn Research sitt globale kjernenettverk-rangering, er Telia
Carriers globale IP kjernenettverk AS1299 rangert på førsteplass. Selskapet muliggjør globale
forbindelser ved å koble seg til mer enn 230 "Point of Presence" (PoPs) på tvers av Europa, NordAmerika, Asia, og Midtøsten. Det inkluderer mer enn 80 PoPs i Nord-Amerika alene.
- DigiPlex har klart å gi sine kunder det beste fra begge verdener: høyhastighetstilkobling som gir
en utmerket opplevelse for sluttbrukere over hele jordkloden, samtidig som man kan bruke
datasentre på de stedene i verden som har best forutsetninger for å levere grønnere tjenester.
Topologien, hastigheten og båndbredden til Telia Carrier IP kjernenettverk betyr at DigiPlex trygt
kan levere internettforbindelser til kunder, samt dra nytte av IP-transport og bølgelengdetjenester i
framtiden, sier Henrik Almroth, Sales Director i Telia Carrier.
DigiPlex ønsker å sette standarden for bærekraftige løsninger innen datasenterindustrien.
Selskapet representerer den nye generasjonen datasenterleverandører som hjelper foretak med
kosteffektive løsninger gjennom sine innovative og miljøvennlige anlegg. DigiPlex driver
sine datasentere på utelukkende fornybar energi, og deres nye anleggene er noen av de
grønneste og mest energieffektive datasentrene i verden.
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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.
For mer informasjon, vennligst kontakt:
Elisabeth Lennhede, Kommunikasjonssjef, DigiPlex
elisabeth.lennhede@digiplex.com, +46 (0) 70 33 22 705
Rickard Bäcklin, CMO, Telia Carrier
rickard.backlin@teliacarrier.com, +46 (0) 72 23 68 327

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: www.digiplex.com
Om Telia Carrier
Tela Carrier eier og opererer en av verdens mest omfattende fiber-kjernenettverk. Vårt oppdrag er
å levere eksepsjonell nettverksinfrastruktur og tjenester som gir enkeltpersoner, bedrifter og
samfunn mulighet til å utføre sine mest kritiske aktiviteter. Ved å jobbe tett med våre kunder, får vi
store ideer til å skje med fiberens hastighet. Telia Carrier sin raske vekst og oppstigning gjennom
rangeringene ble fremhevet i Dyns’ «Bakers’ Dozen». Telia ble anerkjent for sin forpliktelse til
kunder i 2017, og har vunnet prisen for beste kundeservice av World Communiciation Awards.
www.teliacarrier.com

