Oslo, 20/04/2017

DigiPlex rangert som en av verdens mest innovative
datasenterleverandører
Det Silicon Valley-baserte magasinet CIOReview fremhever innovasjon, kostnadsfordeler
og betydelige klimatiske fordeler som årsaker til DigiPlex blir inkludert på listen over «Most
Promising Data Centre Solution Providers 2017»
DigiPlex, en ledende nordisk datasenter leverandør, har blitt anerkjent av et internasjonalt sammensatt panel
av ledende eksperter som en av verdens mest innovative datasenterleverandører du bør holde øye med i
2017.
DigiPlex blir inkludert blant de «20 Most Promising Data Centre Providers 2017», en liste utarbeidet av det
Silicon Valley-baserte magasinet CIOReview. Listen bestemmes av et sammensatt panel av CEOs, CIOs, ITVPs og CIOReviewredaksjonen. Listen publiseres for å vise frem leverandører som eksemplifiserer
fremtidsrettet innovasjon og de beste datasenterløsningene.
For å bli inkludert på listen, har DigiPlex blitt evaluert i et dusin ulike kategorier. Panelet vurderer bredden av
DigiPlex sine tjenester, inkludert deres markedsledende kjøleteknologi, grønne energi og muligheten for å
både samlokalisere og bygge skreddersydde datasentre etter kundens behov. I tillegg er selskapets tidligere
leveranser, anerkjennelse i bransjen, tekniske sertifiseringer, posisjon i markedet, og kundetilfredshet tatt i
betraktning.
DigiPlex har sett en betydelig økning i etterspørselen for deres prisbelønnede, ISO-sertifiserte og grønne
bærekraftige datasentre, og anser oppføringen på denne globale listen som en milepæl.
Nyheten om at DigiPlex står oppført på samme liste som noen av verdens mest kjente
datasenterleverandører, føyer seg inn i rekken av betydelige utmerkelser for DigiPlex. I desember 2016 ble
DigiPlex tildelt «Critical Enviroment Future Thinking Award» på den årlige EMEA DCD Award. Prisen ble
tildelt på bakgrunn av DigiPlex sin innsats for å effektivisere strømforbruket (PUE) i en region med betydelige
klimatiske fordeler. Tidligere i 2016 ble DigiPlex tildelt pris for «Most Innovative Energy Solution Award» på
den årlige Data Cloud Europa Convention for sitt arbeid i utviklingen av energieffektive løsninger, særlig innen
kjøleteknologi. Tidligere i 2016 ble DigiPlex tildelt pris for «Most Innovative Energy Solution Award» på den
årlige Data Cloud Europa Convention for sitt arbeid i utviklingen av energieffektive løsninger, særlig innen
kjøleteknologi.
Jeevan George, administrerende redaktør av CIOReview, sier;
-
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«DigiPlex har den siste tiden vært på radaren vår som en av de mest nyskapende og framtidsrettede
aktørene i markedet. DigiPlexs løsninger har fortsatt å bryte barrierer det siste året gjennom
prisvinnende innovasjoner og muligheter som vi ser gir betydelige fordeler til kunder over hele

verden. Vi er glade for å ha muligheten til å vise frem DigiPlex’ prestasjoner og introdusere det til et
globalt økende publikum»

Gisle M. Eckhoff, administrerende direktør i DigiPlex sier;
-

-

«DigiPlex arbeider kontinuerlig for å revolusjonere datasenterindustrien, som raskt har blitt et av de
viktigste elementene i det internasjonale digitale økosystemet vi alle er en del av. Vi er glade for at vår
innsats blir anerkjent av CIOReview og inkluderes blant de beste selskapene i vår bransje».
«Ettersom verdens datamengde fortsetter å øke, vil spørsmål om kostnader, kapabiliteter og
klimapåvirkning fra datasentre bli viktigere. DigiPlex sin kultur for kontinuerlig innovasjon, kombinert
med de unike geografiske- og kostnadsfordelene ved Norden, tillater oss å møte nåværende og
fremtidige krav fra kunder verden over.»

For mer informasjon, kontakt:
Roland Berg Lie, Gambit H+K Strategies
T: +47 41 50 87 57 E: rolandberg.lie@hkstrategies.com

Om DigiPlex
DigiPlex designer, bygger og driver datasenter i Norden. Selskapet leverer tjenester til sine kunder i form av
skreddersydde, sikre og stabile driftsmiljøer med høyeste mulige tilgjengelighet. Takket være dette, har
DigiPlex fått tillit både i privat og offentlig sektor, inklusive sikkerhetssensitive organisasjoner som offentlige
virksomheter og finansielle institusjoner. DigiPlex datasenter drives utelukkende med fornybar energi. Les mer
på: http://www.digiplex.com
Om CIOReview
Publisert fra Fremont, California, CIOReview er et tidsskrift som utforsker og forstår de mange måter bedrifter
velger å drive deres virksomheter. Et panel sammensatt av CEOs, CIOs, IT-VPs, inkludert CIOReview
redaksjon har valgt ut de «20 Most Promising Data Center Solution Providers 2017, og plukket ut de best
leverandørene og konsulentene. For mer informasjon, besøk; http://www.cioreview.com
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