AMS-IX Port
• Bliv fuldgyldigt medlem af AMS-IX via GlobalConnect
• Spar på IP Transit-omkostninger
• Opnå lavere responstider samt redundans på dele af internettrafikken
• Leveres i tre GlobalConnect housingfaciliteter eller via vores fibernet
• AMS-IX er med ca. 500 medlemmer en af verdens største Internet eXchanges (IX)

Med AMS-IX Port kan du udveksle IP-trafik på en af
verdens største internet-knudepunkter, som ligger i
Amsterdam. GlobalConnect kan som AMS-IX Reseller
levere direkte adgang til AMS-IX fra vores housingfaciliteter i Taastrup, Kolding, Århus (Stilling) og
Hamborg, samt fra vores netværkscentre i Stockholm
og Oslo.

Lavere omkostninger til IP-trafik

Medlemsfaciliteter
Der tegnes en medlemsaftale med AMS-IX (inkluderet
i prisen), og man kan derefter frit benytte sig af
medlemsfaciliteterne til indgåelse af peering-aftaler.
AMS-IX Port giver adgang til alle medlemsfaciliteter,
herunder adgang til ca. 350 udbydere på en gang
via router server, adgang til events og møder samt
stemmeret på generalforsamlingen.

AMS-IX Port giver mulighed for at etablere peeringaftaler med op til ca. 500 udbydere. En peering-aftale
indebærer, at man udveksler trafik imellem to parter
uden at afregne trafikken. Dette kan give betydelige
besparelser på den afregnede del af IP trafikken.

Optimering af trafik-flow
Trafik, der afvikles over peering, går direkte fra
sender til modtager uden forsinkende omveje igennem
transitnetværk. Det betyder, at brugerne oplever
kortere responstider. Derudover har peering-trafikken
to trafikveje at vælge imellem: En igennem AMS-IX og
en anden igennem den normale transitudbyder, hvilket
giver redundans for den del af trafikken.
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Fordele ved opkobling gennem GlobalConnect
Normalt kræver adgang til AMS-IX lokal
tilstedeværelse i et housing-center i Amsterdam. Men
som AMS-IX Reseller har GlobalConnect mulighed for
at tilbyde adgang uden dette krav. Det er også muligt at
nøjes med forbindelser på 500 Mbit/s eller 250 Mbit/,
hvor mindste porthastighed under normale vilkår er 1
Gbit/s.
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Figur 1: AMS-IX Port gør det muligt at opnå fuldt medlemskab af
AMS-IX, uden at etablere transmissionsforbindelse til Amsterdam.

Tekniske Data
Kombinationsmuligheder
• Levering over hele landet
via GlobalConnects fibernet

Tilslutning
250 Mbit/s optisk port
500 Mbit/s optisk port
1 Gbit/s optisk port

• Content-IX er et specialiseret knudepunkt
for udveksling af trafik imellem danske
indholdsudbydere og ISP’ere

Support
Teknisk nødberedskab: 24/7/365 via
GlobalConnects OMC
Vedr. peering mv.: Mandag til fredag 9-17

• IP Transit giver adgang til internettets backbone via
en række af de største globale TIER 1 internet carriers

Vilkår for medlemskab på AMS-IX
Forretningsområdet skal have relation til internettet

• Rackplads: GlobalConnects datacentre giver optimale
betingelser for drift af it-udstyr, inklusiv redundant
strømforsyning, køling, adgangskontrol, mv.

Peeringpolitikker
Individuelt for udbydere på AMS-IX. Et flertal af
udbyderne har fri adgang til peering, mens andre
tilbyder betinget adgang til peering
Opkoblingspunkter
Hørskætten 3, 2630 Taastrup
Kokbjerg 8, 6000 Kolding
Wendenstrasse 379, 20537 Hamborg
Niels Bohrsvej 19, dk-8660 Skanderborg
Elektronikhöjden 6 , O598 Oslo
Hans Möller Gassmans vei 9 , 175 43 Järfälla,
Stockholm
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Figur 2: AMS-IX Port giver direkte adgang til AMS-IX’ens peering-netværk med mulighed for etablering af et stort antal peerings.
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