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DATACENTRE I VERDENSKLASSE
Hos GlobalConnect har vi mere end 18 års
erfaring med at udvikle og drive datacentre i
verdensklasse. Det gør vi ikke for vores egen
skyld, men for vores kunders.
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Vores kunder har alle individuelle behov, men
ens for dem er, at de stiller høje krav til faciliteterne, hvori deres data opbevares.
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46 DATAHALLER I 10 BYER
Sjælland
Taastrup (22)
Albertslund (1)
København (1)
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Jylland & Fyn
Aarhus (1)
Skanderborg (4)
Kolding (5)
Nr. Nebel (1)
Viborg (1)
Odense (1)
Tyskland
Hamborg, Flughafen (3)
Hamborg, Wendenstrasse (6)

Kravene kan skyldes lovgivning, der gør at den
fysiske sikkerhed omkring kundens servere,
hvorpå data er opbevaret, bliver afgørende for
at være complient. Når personfølsomme data
behandles er lovgivningen særligt reguleret
og derved bliver datacenterfaciliteternes fysiske sikkerhed en juridisk sag for forretningsdriften.
Kravene kan også skyldes erkendelsen af, hvor
essentielle data er blevet for den daglige drift
af kundens organisation. At man har er begyndt at prioritere driftssikkerhed særligt højt,
så data ikke risikerer at blive utilgængelige i
perioder eller i værste fald permanent som
følge af uautoriseret adgang til udstyr eller
ved vejrlig som fx oversvømmelser.
Uanset om det er regulering eller i erkendelse
af at professionel datacenterdrift kræver så
megen og så forskelligartet ekspertise, at
det ikke er rentabelt at have i virksomheden
længere, så kan GlobalConnect tilbyde en
løsning.
Ønsker I at drive dine egne servere, kan du
i vores datacenterfaciliteter vælge alt fra en
plads i et fysisk og forsyningssikret rackskab
til jeres egne datahaller med avancerede og
tilpassede sikkerhedsløsninger til adgangskontrol.

Vi kan tilbyde datacenterplads kombineret
med backupløsninger, hvor jeres backupdata placeres på en anden fysisk lokation i et
af vores andre datacentre, der er strategisk
placeret i Danmark for den optimale backupstrategi, der giver ekstra tryghed for vores
kunders kunder.
Og så vi har vores egen landsdækkende fiberinfrastruktur, der kan binde det hele sammen. Det er også muligt at kombinere med
en corporate cloud-løsning, der er en private
cloud-løsning, der gør det nemmere for vores
kunder at være complient med GDPR ved at
data placeres i Danmark.
Kontakt os, og hør, hvordan du får en dansk
datacenterløsning i verdensklasse.

• Døgnbemandet support (dansk og engelsk)
• Følger internationale standarder for miljø
og sikkerhed (SLA, ISAE3402, ISO, BCP, TIER 3)
• Høj fysisk sikkerhed
• Carrier-neutrale datacenterløsninger,
vores fibernetværk er en mulighed blandt
mange andre – største koncentration af
netværksudbydere i forbindelse med
vores datacenterfaciliteter. Nå ud i hele
verden!
• Energioptimerede med frikøling og
mulighed for at tilvælge grøn energi
• 9 danske datacentre (37 haller)
• 3 tyske datacentre (9 haller)
• Samlet råder vi over 13.000 kvm.
• Driftsikkerhed i top med redundant strøm
og køl
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