Oslo, 26. september 2016

DigiPlex styrker sin posisjon med nye standarder
DigiPlex styrker sin virksomhet med to nye standarder – ISO 9001: 2015 og
OSHAS 18001. Begge er bevis på DigiPlex sin ambisjon om å være en av de
mest respekterte og anerkjente datasenterselskapene i verden.
I et konkurransedyktig og komplekst miljø med ekstreme krav til kvalitet og ytelse er kontinuerlig
forbedring kritisk for å drive virksomheter.
– De nye standardene er viktige milepæler i vårt arbeid med å forbedre virksomheten. Våre
kunder er blant de best forvaltede selskapene i verden, og vi skal være den viktigste
støttespilleren deres innenfor vårt felt. Deres krav er våre standarder, sier Gisle M. Eckhoff,
CEO i DigiPlex.
Oppgraderingen er et naturlig steg siden DigiPlex allerede er sertifisert i henhold til ISO 9001:
2008. De sentrale elementene i den nye standarden er hvordan organisasjoner fungerer og
leverer, samt bærekraftig utvikling. Blant endringene finnes risikostyring, Business Intelligence
og tettere kobling til forretningsplan og strategi. Bakgrunnen for oppgraderingen er DigiPlex sin
ambisjon om kontinuerlig å forbedre driften, men også for å vise at de mener alvor med kvalitet
og kundeservice.
Selskapet er også sertifisert i henhold til OHSAS 18001, som er et veletablert og populært
kvalitetssystem for helse og sikkerhetsstyring. Systemet hjelper DigiPlex å etablere
retningslinjer, prosedyrer og sjekkpunkter for å oppnå et best mulig arbeidsforhold. Systemet
sørger for at arbeidsmiljøet, sikkerhet og helse er i tråd med internasjonalt anerkjent praksis.
DigiPlex sitt datasenter i Upplands Väsby, nord for Stockholm, har i lengre tid vært ISOsertifisert innenfor både ISO 27001: 2013 Information Security Management og ISO 14001:
2004 Environmental Management System Standard. Senteret er ikke bare et av Sveriges
største kommersielle datasentre, men også et av verdens mest energieffektive og grønne.
De ulike datasentrene til DigiPlex skal være blant de fremste datasentrene som bedrifter kan
samarbeide med når det gjelder ytelse- og energikapasitet, i tillegg til behovet for sikkerhet.
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Mobil: +47 415 08 757

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
bærekraftige elektrisitetskilder.
Les mer på www.digiplex.com
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