COLOCATION
DATACENTER

For virksomheder med behov for Colocation
med høj oppetid og stor fleksibilitet for deres
it-infrastruktur og private cloud løsninger
• Designet efter Tier 3 standarden
– 99,982% oppetid
• Højt sikkerhedsniveau:
Godkendelsesprocedurer, 24/7 overvågning,
logning, perimetersikkerhed samt adgangskontrol
• Lokal tilstedeværelse

Kontakt os i dag på
70 11 80 11
eller på
salg@cibicom.dk

COLOCATION HOS CIBICOM
Med colocation af jeres udstyr hos Cibicom, får jeres infrastruktur plads i ét af Danmarks mest sikre datacentre. Cibicoms
datacentre er forbundet med et redundant fibernet, i kombination med et trådløst netværk, for blandt andet at give mulighed
for geografisk adskillelse af servere og optimale betingelser for
”Business Continuity”.

VI TILBYDER:

Hos Cibicom kan du flytte direkte ind i vores strøm og netværksforberedte high density racks eller du kan få en private suite, alt
efter dine ønsker og behov. Cibicoms datacentre er carrier- og
cloud-neutrale, så du vælger frit netværksoperatør og andre
leverandører. Vi kan overvåge dit udstyr fra vores døgnbemandede servicecenter, og vi tilbyder landsdækkende Hands & Eyes
reaktion på hændelser døgnet rundt.

• Mulighed for drift i geografisk adskilte datacentre

• Colocation i datacentre designet efter Tier 3 krav
• Delt rack eller eget rack - bur eller privat suite
• Racks forsynet med 2 x 6 fiberpar fremført uden sammenfald
• Power Distribution System for øget redundans
• Systemovervågning af temperatur, fugtighed mv.
• Højfølsomme VESDA alarmdetektorer mod røg og brand
• Nitrogenanlæg med støjdæmpning for effektiv kvælning af
brand
• Høj sikkerhed med hegn, overvågningskameraer og alarmer
• Adgang til parkering, arbejdspladser og tekøkken
• Akkrediterede teknikere har adgang til jeres udstyr 24/7

Cibicom er ISO 9001 og ISO 27001 certificeret. Læs mere om os på www.cibicom.dk
Få mere information om Colocation hos Cibicom. Kontakt os på tlf +45 70 11 80 11 eller sales@cibicom.dk
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• Overvågning og service: Tilbud om assistance og udrykning
24/7/365

