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Stockholm, 07/06/2017

DigiPlex vinner ”Above and Beyond”-pris
DigiPlex, Nordens ledande datacenterföretag, har vunnit priset ”Above and Beyond” på
den årliga DataCloud Europe Awards, Europa´s största datacenter- och cloud-konferens.
Priset går till ett team som har ansträngt sig utöver det vanliga för sina kunder. Ett team som har
antagit en utmaning, visat engagemang, tagit initiativ och påvisat ledarskap – utöver det man som
kund kan förvänta sig. DigiPlex vann priset för sitt framstående arbete med uppgraderingen av sitt
norska datacenter på Ulven i Oslo.
-

För oss är det väldigt viktigt att leverera marknadsledande, innovativa och hållbara lösningar i
våra datacenter. Vi ser det som en stor ära att få ta emot detta priset för vårt arbete på Ulven.
Jag är mycket nöjd med att vi nu kan levera ett grönare, bättre och mer energieffektivt
datacenter, säger Gisle M. Eckhoff, vd på DigiPlex.

Datacentret på Ulven i Oslo har varit i drift i 17 år, utan en endaste sekunds avbrott. I början av
2016, satte DigiPlex ihop ett team av experter för att planlägga och genomföra fundamentala
förbättringar på datacentrets energieffektivitet. Man byggde om anläggningens CRAC enheter
(Computer room air-conditioning) samt förbättrade kylsystemets vattenpumpar. De genomförda
förbättringarna förväntas att levera en årlig energireduktion på över 5,000,000 kWt/per år.
-

Juryn var imponerad av det fantastiska arbete DigiPlex har genomfört på Ulven i Oslo.
Uppgraderingen har lett till ett långt mycket bättre datacenter vilket gynnar företagets kunder.
Att genomföra en sådan omfattande uppgradering på ett operativt datacenter – utan avbrott –
är en anmärkningsvärd bedrift, säger Philip Low, ordförande i BroadGroup.

”Above and Beyond”-priset är det senaste av en rad utmärkelser för DigiPlex. Övriga priser man
vunnit under det senaste halvåret är: “Outstanding Big Data Management Solution Award”, “20
Most Promising Data Center Solution Providers 2017” samt “Critical Environment Future Thinking
Award”.
För mer information, kontakta:
Carsten Carlsson, H+K Strategies
carsten.carlsson@hkstrategies.com, 070-893 50 22
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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

