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Stockholm, 17/04/2018

DigiPlex får ny Telia Carrier 100G Backbone POP i sitt
datacenter utanför Stockholm
DigiPlex, den nordiska ledaren inom innovativa och hållbara datacenter, och Telia
Carrier, annonserade idag ett samarbete för att möta kundefterfrågan på
höghastighetsinternet med hög bandbredd och låg latency genom installationen
av en ny Point-of-Presence (PoP) i DigiPlex’s prisbelönta och operatörsneutrala
datacenter norr om Stockholm.
Stockholms PoP:en utökar partnerskapet mellan DigiPlex och Telia Carrier som följer på
framgången med det nuvarande samarbetet på ett av DigiPlex datacenter i Norge, Ulven i Oslo.
De två PoP:arna ger tillsammans DigiPlex kunder i Sverige och Norge direkt access till Telia
Carriers fibernät, ett av de största och mest välanslutna i världen och det första som på
våglängdsnivå blev 100G-aktiverat i både Europa och Nordamerika. Den nya PoP:en kommer att
ge DigiPlex kunder alla miljömässiga fördelar av att använda ett datacenter i nordiskt klimat,
samtidigt som de behåller möjligheten att leverera datapaket med låg fördröjning till
slutanvändarna, oavsett var de befinner sig i världen.
-

Genom att ge våra kunder tillgång till Telia Carriers 100G Backbone, i våra nordiska
datacenter, säkrar vi att de alltid har den höga bandbredd som är nödvändig under
perioder med hög efterfrågan. Datacenter blir i ökande grad sammanlänkade med
näringslivets ekosystem för kritiska digitala verksamheter, och vi är mycket glada över att
DigiPlex kunder nu kan dra nytta av den ökade konnektivitet som Telia Carrier ger, säger
Gisle M. Eckhoff, vd på DigiPlex.

Telia Carriers globala fibernät är det första nätverk i världen som framgångsrikt överfört
”superkanaler” på 1 Tb/s i sitt amerikanska nät. Enligt Dyn Researchs globala ranking över
globala IP-nät, så placerar sig Telia Carriers globala IP-nät (AS1299) för närvarande på första
plats. Företaget möjliggör globala förbindelser genom att ansluta sig till mer än 230 Points-ofPresence över Europa, Nordamerika, Asien och Mellanöstern. Det inkluderar över 80 PoP:ar
enbart i Nordamerika.
-

DigiPlex har tillsammans med oss kunnat ge sina kunder det bästa av två världar:
höghastighetsanslutning som ger en utmärkt upplevelse för slutanvändare över hela
världen, samtidigt som man erbjuder datacentertjänster på de platser i världen som har de
bästa förutsättningarna för att leverera gröna lösningar. Topologin, hastigheten och
bandbredden på Telia Carriers IP-nät innebär att DigiPlex med säkerhet kan erbjuda
skalbara internetanslutnings-tjänster till kunderna, och även dra nytta av andra IPtransport- och våglängdstjänster i framtiden, säger Henrik Almroth, Sales Director på Telia
Carrier.

DigiPlex representerar den nya generationen datacenterleverantörer som hjälper företag både att
maximera besparingar genom innovation samt att minska sitt koldioxidavtryck och miljöpåverkan.
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DigiPlex datacenter drivs uteslutande på förnybar el och anläggningen i Upplands Väsby är ett av
världens mest gröna och energieffektiva datacenter.
DigiPlex har vunnit en rad utmärkelser för sitt omfattande innovations- och miljöarbete. Senast i
december fick företaget priset “Data Center Operations Team of the Year - Colo + Cloud” på 2017
DCD Awards och positionen som ledande i Norden förstärktes genom priset ”Data Centre Above
and Beyond Award”. I maj förra året vann DigiPlex “Outstanding Big Data Management Solution
Award” på den årliga Big Data and IoT Excellence Awards i London. 2016 vann DigiPlex “Critical
Environment Future Thinking Award” på EMEA DCD Awards och “Most Innovative Energy
Solution Award” på DataCloud Awards.
För mer information vänligen kontakta:
Elisabeth Lennhede, Kommunikationschef, DigiPlex
elisabeth.lennhede@digiplex.com, 070 33 22 705
Rickard Bäcklin, CMO, Telia Carrier
rickard.backlin@teliacarrier.com, +46 (0) 72 23 68 327

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. www.digiplex.com

About Telia Carrier
Telia Carrier äger och driver en av världens mest omfattande fiberbackbones. Vårt uppdrag är att
tillhandahålla exceptionell nätverksinfrastruktur och tjänster - att ge personer, företag och
samhällen möjlighet att utföra sina mest kritiska aktiviteter. Genom att arbeta nära våra kunder gör
vi stora idéer möjliga med fiberns hastighet. Telia Carriers snabba tillväxt och klättring i rankingen
tydliggjordes i Dyns "Baker’s Dozen” -rapport. Telia Carrier blev dessutom erkänt för sitt
kundengagemang år 2017 då man vann pris för bästa kundservice på World Communication
Awards.
www.teliacarrier.com

