GlobalConnect: infrastruktur
på 100% danske hænder
Med GlobalConnects infrastruktur får din virksomhed den bedste og mest fremtidssikrede løsning
for datatrafik, -behandling og -lagring., markedet kan tilbyde. Vore egne fysiske datacentre, vores
eget landsdækkende fibernet samt en stab af kompetente medarbejdere vil give dig blandt andet
følgende fordele:
• Bevar din virksomheds fokus på kerneforretningen
• Undgå kostbare investeringer i hardware, vedligehold og overvågning
• Revisionsgodkendt infrastruktur via ISAE 3402
• Få adgang til virtuelt datacenter via egen portal
• Fuld netværksintegration med egne danske datacentre

GlobalConnect er en dansk virksomhed med
sammenlagt 13.000 kvm. datacentre placeret forskellige
steder i landet forbundet via vores eget rå fibernet på
knap 14.000 km. Og vi graver stadig. Rå fibernet betyder
at vi kan allokere enkelte fibre til kun at bære din
virksomheds datatrafik og dette med en hastighed på op
til 400 Gbit pr. sekund, som bevirker, at man aldrig vil
mærke, at ens data er flyttet hjemmefra.
Vores ”Infrastructure as a Service” giver yderligere
mulighed for at outsource de ofte tidskrævende opgaver
omkring vedligehold og overvågning af både trafik
samt den løbende tilstand på alle serverplatforme.
Vi tilbyder fuld kompetent drift og vedligehold af alt
fra netværksinfrastruktur, datacentre og storage til
brugerflade samt hypervisor med det resultat, at de
interne IT-ressourcer kan rette deres fokus på udvikling
frem for drift og support.
Som leverandør af både datacentre og
netværksløsninger er GlobalConnect en sikker garant
for, at transporten af data fra din virksomhed til itinfrastrukturen er fuldt beskyttet. Vores arbejdsgange
omkring overvågning og vedligehold på samtlige
systemer er konsekvent og opfylder de højeste
standarder for it-sikkerhed blandt andet ISO27001
og ISAE 3402. Ligeledes vil vores supportafdelinger
rundt om i landet være fuldt ud tilgængelige 24/7, hvis
behovet for akut hjælp skulle opstå.

Vores løsninger er designet så de giver mulighed
for differentieret service level agreements (SLA),
således at de mest forretningskritiske servere kan
oppebære markedets højeste garanterede niveau og de
mindre forretningskritiske kan have en lavere SLA.
GlobalConnect kan også som noget helt unikt tilbyde
aftaler indeholdende garanteret oppetid på både
netværk og computerkraft og dermed en garanteret
oppetid for hele den samlede løsning. Et fuldt
skræddersyet produkt, der giver virksomheden både
sikkerhed, usability samt mærkbare besparelser på
hele it-driften.

Tekniske data
3. -partsapplikationer / specialapplikationer

Middleware

Infrastructure as a Service

OS Management

Infrastructure as a Service

DataCenter

Netværk

Infrastructure as a Service
HyperV platform
VMware vCloud platform
High performance storage (Flash)
High capacity storage (Arkivering)
State of the art data centre (fysiske omgivelser)
Data placeret på dansk jord
Dansk 24/7/365 supportcenter
ISAE3402 Revisionsgodkendt
ISO27001 godkendt
Differentieret SLA’er
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