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Stockholm, 24/05/2017

DigiPlex prisas för sin innovativa teknologi och sin hållbara
datacenterlösning
DigiPlex, Nordens ledande datacenterföretag, har vunnit det internationella priset
Outstanding Big Data Management Solution Award på den årliga Big Data & IoT Excellence
Awards i London, arrangerad av Computing Magazine.
DigiPlex representerar den nya generationens datacenterleverantörer som hjälper kunder både att
maximera besparingar genom innovation samt att minska sitt koldioxidavtryck och miljöpåverkan.
DigiPlex datacenter i Upplands Väsby är inte bara ett av Sveriges största kommersiella
datacenter, utan också ett av världens mest gröna och energieffektiva. Alla DigiPlex datacenter är
ISO certifierade och drivs enbart med förnybar el.
Outstanding Big Data Management Solution Award delades ut av en jury bestående av redaktörer
på Computing Magazine och välrenommerade experter från företag som CERN, Northumbria
University och Europeiska Rymdorganisationen (ESA).
-

För juryn var det uppenbart att DigiPlex tagit sig an ledarrollen inom datacenterindustrin.
DigiPlex levererar datacenter som får en stor affärsmässig betydelse för kunden,
samtidigt som de tar ett stort samhällsansvar, säger Stuart Sumner, redaktör på
Computing Magazine.

-

Att minimera koldioxidavtryck och miljöpåverkan blir allt viktigare för våra kunder.
Innovativa och gröna lösningar är en central del av vår strategi och därför är vi
väldigt stolta över att vara den första datacenterleverantören som vinner ett pris på
Computings Big Data & IoT Excellence Awards, säger Gisle M. Eckhoff, vd på DigiPlex.

Priset är det senaste i raden av utmärkelser för DigiPlex. I april blev DigiPlex som enda nordiska
företag inkluderat i ‘20 Most Promising Data Center Solution Providers 2017’ av amerikanska
CIOReview och i december vann DigiPlex ‘Critical Environment Future Thinking Award” vid EMEA
DCD Awards. DigiPlex är även finalist i ‘Data Centre Above and Beyond Award’ på konferensen
DataCloud Europe i Monaco 6 juni.
För mer information var vänlig kontakta:
Carsten Carlsson, H+K Strategies
carsten.carlsson@hkstrategies.com, 070-893 50 22
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,
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inklusive säkerhetskänsliga organisationer som offentliga verksamheter och finansiella
institutioner. DigiPlex datacenter drivs uteslutande med förnyelsebar el. Läs mer på
www.digiplex.com

