
I CIBICOMS DATACENTRE
COLOCATION

Kontakt os på 
70 11 80 11 

eller på 
salg@cibicom.dk

 • Bygget efter Tier 3 standarden – 99,9% oppetid 

 • Højt sikkerhedsniveau:  
- videoovervågning 
- perimetersikkerhed 
- adgangskontrol 
- aspiration 
- brandslukning  
- redundant strømforsyning inklusive  
  nødstrømsanlæg og dieselgenerator

 • Adgang 24/7/365

 • Overvåget 24/7/365

Afstand mellem subheading/body copy: 12 mm

Afstand mellem heading/subheading: 4 mm

Afstand mellem body copy/bullets: 12 mm

Afstand mellem icon/heading: (12-)24 mm



COLOCATION HOS CIBICOM
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Med colocation af jeres udstyr hos Cibicom, får jeres infrastruk-
tur plads i tre af Danmarks mest sikre datacentre. 

Cibicoms datacentre er forbundet via vores redundante fiber 
infrastruktur, for blandt andet at give mulighed for geografisk 
adskillelse af servere til 2-center drift. 

Hos Cibicom kan du flytte direkte ind i vores strøm og net-
værksforberedte racks eller du kan få eget bur, rum eller hal, alt 
efter dine ønsker og behov. Cibicoms datacentre er carrier- og 
cloud-neutrale, så du vælger frit netværksoperatør og andre 
leverandører. 

Datacentrene er overvåget af vores døgnbemandede NOC, og vi 
kan tilbyde en landsdækkende Hands & Eyes service til at udføre 
front rack service. Servicen kan enten være som en udryknings-
service i tilfælde af kritiske fejl eller som led i et planlagt arbejde.

CIBICOM TILBYDER:

•  Colocation i 3 datacentre bygget efter Tier 3 krav 

•  Lejet rack – eget bur, rum eller hal 

•  Power Distribution System for øget redundans 

•  Mulighed for drift i geografisk adskilte datacentre 

•  Brandslukning med gas (støjdæmpet)

•  Detektering af røg

•  Detektering af lækage

•  Adgang til parkering, arbejdspladser og tekøkken 

• Hands & Eyes service 

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 salg@cibicom.dk


