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Stockholm, 26/09/2016

DigiPlex stärker sin position med nya standarder
DigiPlex stärker sin verksamhet med två nya viktiga standarder - ISO 9001: 2015 och
OSHAS 18001. Båda är bevis på DigiPlex ambition att vara ett av de mest respekterade och
ansedda datacenterföretaget i världen. I en komplex och konkurrensutsatt miljö med
extrema krav på kvalitet och resultat är ständiga förbättringar affärskritiskt.
-

Dessa standarder är viktiga milstolpar i vårt ständiga arbete med att förbättra vår verksamhet.
Våra kunder är bland de främsta och bäst skötta företagen i världen och vi ska vara deras
bästa partner inom vårt område. Deras standarder är våra standarder, säger Gisle M.
Eckhoff, vd på DigiPlex.

Eftersom DigiPlex sedan tidigare är certifierade enligt ISO 9001:2008 och så var steget till en
uppgradering naturlig. Viktiga element i den nya uppdaterade standarden är hållbar utveckling och
hur organisationer arbetar och levererar. Bland förändringarna finns riskhantering, Business
Intelligence och tydligare koppling till affärsplan och strategi. De främsta drivkrafterna för Digiplex
bakom uppgraderingen till ISO 9001: 2015 är att kontinuerligt förbättra verksamheten men också
att visa att man menar allvar med kundservice och kvalitet.
DigiPlex blir också certifierat enligt OSHAS 18001. OSHAS 18001 är ett väletablerat och populärt
kvalitetssystem som omfattar företagshälsovård och säkerhetsstyrning. Systemet hjälper DigiPlex
att etablera policys, rutiner och kontrollpunkter för att uppnå bästa möjliga arbetsförhållanden.
Systemet säkerställer att arbetsmiljön, säkerhet och hälsa, är i linje med internationellt erkänd
praxis.
DigiPlex datacenter i Upplands Väsby, norr om Stockholm, är sedan en tid även ISO certifierat ISO 27001: 2013 Information Security Management och ISO14001: 2004 Environmental
Management System Standard. Ambitionen med DigiPlex datacenter är att de ska vara de
främsta datacenter som företag och organisationer kan samarbeta med. Detta gäller såväl
prestanda som energikapacitet som säkerhet. DigiPlex datacenter i Upplands Väsby är inte bara
ett av Sveriges största kommersiella datacenter, utan också ett av världens mest energieffektiva
och gröna.
För mer information var vänlig kontakta:
Carsten Carlsson, H+K Strategies
carsten.carlsson@hkstrategies.com, 070-893 50 22
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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

