Oslo, 24/05/2017

DigiPlex vinner pris for innovative og grønne datasentre
DigiPlex, Nordens ledende leverandør for nyskapende og bærekraftige datasentre, har vunnet
«Outstanding Big Data Management Solution Award» under Computing Magazine’s årlige «Big
Data and IoT Excellence Awards» i London. DigiPlex blir belønnet for sin satsning på innovativ
teknologi og bærekraftige løsninger.
Den årlige «Big Data and IoT Excellence Awards» fremhever prestasjonene til IT-bransjens mest
bemerkelsesverdige selskaper, løsninger produkter og personligheter som arbeider med både «Big Data»
og «Internett of Things.»
Gjennom å utnytte de politiske og geografiske fordelene i Norden, tilbyr DigiPlex skreddersydde
løsninger med stabile rammevilkår som også er basert på grønn og bærekraftig energi. DigiPlex
anerkjennes som et eksempel på en ny generasjon av datasenterleverandører som maksimerer kundenes
besparelser og reduserer klimaavtrykket samtidig som de leverer skreddersydde løsninger.
Prisen ble utdelt av et panel bestående av Computing Magazine’s redaktører og eksperter fra en rekke
bedrifter, inkludert CERN, Northumbria University og European Space Agency.
-

«For juryen var det åpenbart av DigiPlex har forpliktet seg til å ta et lederskap i
datasenterindustrien. DigiPlex leverer datasentre som har en betydelig forretningsverdi for
kunden, samtidig som de tar sitt samfunnsansvar. DigiPlex er derfor et godt eksempel på hvordan
å drive innovasjon i allerede etablerte løsninger, sier Stuart Sumner, redaktør i Computing
Magazine.

-

«Vi er beæret over å være første datasenterleverandøren som blir anerkjent i denne kategorien.
Vi ser at å minimere klimaavtrykket fra datasentre blir stadig viktigere for våre kunder.
Innovative og bærekraftige fremtidsløsninger er en viktig del av vår strategi, og vi er derfor
fornøyd med at vår innsats blir anerkjent blant så mange prestisjetunge selskaper, sier Gisle M.
Eckhoff, CEO hos DigiPlex.

Denne prisen er den siste i en rekke nylige utmerkelser for DigiPlex. I april ble DigiPlex som eneste
nordiske selskap inkludert på sin listen over 20 av verdens mest lovende datasenterleverandører av det
Silicon-Valley baserte CIO Review, og så sent som i desember vant DigiPlex prisen «Critical
Environment Future Thinking Award» for deres innovative energieffektive løsninger.
DigiPlex er også en av finalistene til «Data Centre Above and Beyond Award» på DataCloud Europakonferansen i Monaco.
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Om DigiPlex
DigiPlex designer, bygger og drifter datasentre i Norden. Selskapet spesialiserer seg innen leveranse av
bransjeledende tjenester til kunder, som skreddersydde, sikre og motstandsdyktige miljø med høyest
mulig tilgjengelighet. Som et resultat av dette er DigiPlex foretrukket av både private og offentlige
kunder – inkludert sikkerhetssensitive organisasjoner som regjering og finansielle institusjoner. Samtlige
DigiPlex datasentre driftes utelukkende ved hjelp av fornybar energi.
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