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Stockholm, 31/05/2017

Verisec väljer DigiPlex för datacenter-tjänster i Sverige
Det internationella IT-säkerhetsföretaget Verisec, väljer DigiPlex som datacenter-partner i
Sverige. Verisec har säkerhet med hög integritet som kärnverksamhet vilket gör DigiPlex
med Sveriges säkraste kommersiella datacenter till ett självklart val.
IT-säkerhetsbolaget Verisec har valt att skriva avtal med DigiPlex. Verisec arbetar med innovativ
IT-säkerhet och erbjuder bland annat tjänsten Freja e-ID,en ny mobil e-legitimation för företag,
myndigheter och organisationer som kommer kunna användas för säker inloggning och digitala
underskrifter på internet. Tjänsten kommer att lanseras under hösten 2017.
-

Vår verksamhet bygger på säkerhet med mycket hög integritet. Vi måste kunna säkerställa
att vår information hanteras med högsta möjliga säkert och det känns därför självklart för oss
att välja DigiPlex med Sveriges säkraste datacenter för att hantera vår egen och våra
kunders information. säger Tony Buss, CTO på Verisec.

DigiPlex prisbelönta anläggning i Upplands Väsby är Sveriges säkraste kommersiella datacenter
där den fysiska säkerheten av naturliga skäl är det mest påtagliga vid ett besök. Det första som
möter dig på området är ett dubbelt staket med 24/7 övervakning. Därefter passerar besökare
mångfaldiga lager av säkerhet inklusive fordons- och personslussar. Dessutom är det ISO
certifierade datacentret utrustat med det allra senaste inom brandskydd och driftsäkerhet för att se
till att data alltid är tillgänglig.
-

Vi är mycket glada över att Verisec har valt oss som datacenter-partner för Sverige. Med
tanke på Verisecs extremt höga säkerhetsmedvetande och renommé i sin bransch ser vi
avtalet som ett mycket bra betyg för våra tjänster. Vi ser att allt fler kunder överväger
möjligheten att outsourca datacentret till en professionell aktör. Som sådan har vi bättre
möjligheter än många kunder att fortlöpande utveckla och stärka säkerheten som är en del av
vårt DNA, säger Gisle M. Eckhoff, vd på DigiPlex.

För mer information var vänlig kontakta:
Carsten Carlsson, H+K Strategies
carsten.carlsson@hkstrategies.com, 070-893 50 22
Om DigiPlex
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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
Om Verisec
Verisec är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra
och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två
affärsområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och
verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är
sedan 2014 noterat på Nasdaq First North Stockholm. Läs mer på www.verisec.com

