Fact sheet

PROFITEER MAXIMAAL
VAN DE DIGITALEMEDIAREVOLUTIE

De stroom, prestaties en connectiviteit om
succes te kunnen boeken
Geen enkele industrie is dynamischer dan digitale media. Er komen
steeds nieuwe concurrenten bij die de situatie veranderen en de
dienstverlening en technologie blijven zich ontwikkelen. Consumenten
zorgen ook voor verandering, omdat hun verwachtingen stijgen en ze
vanaf een toenemend aantal krachtige apparaten met hun favoriete
content werken.
Deze uitdagende veranderingen zorgen samen voor een klimaat waarin problemen
moeten worden overwonnen en dat enorme kansen biedt om doelgroepen uit te
breiden en te monetariseren. Succes is afhankelijk van het snel en betrouwbaar
kunnen verkrijgen en verspreiden van content, gecombineerd met toegang tot
technologie, platforms en diensten waardoor u effectief en kostenefficiënt kunt
werken.
U vindt wat u nodig heeft in onze datacenters, op slechts een Cross Connect
afstand van meer dan 77% van het Europese BBP, meer dan 90% van de Europese
breedbandabonnees en een enorme community contenteigenaren, carriers,
cloudplatforms en mediaserviceproviders.

Wij helpen u uw beloften waar te
maken
■■

■■

■■

■■

Ondersteuning voor live, realtime en interactieve diensten
door toonaangevende prestaties en
veerkracht
Kostenefficiënte, effectieve
activiteiten door directe verbinding
met carriers, CDN'en, mediaserviceen cloudproviders
Omzetmogelijkheden door
contact met content- en
monetariseringspartners binnen onze
datacenters
Vrijheid om te groeien door
naadloze schaalbaarheid die
uitbreiding in bestaande, nieuwe en
moeilijk toegankelijke opkomende
markten ondersteunt

De problemen aanpakken
en de vruchten hiervan plukken
		

Creëer een groter bereik en bied een betere ervaring

Om voor uw bedrijf maximaal rendement op uw contentinvestering te behalen,
moet u een zo groot mogelijke groep consumenten bereiken. Maar u moet ook een
soepele gebruikerservaring met betrouwbare videoweergave bieden om te zorgen
dat de consument geïnteresseerd blijft. In de huidige competitieve markt lonken er
tenslotte genoeg andere entertainmentmogelijkheden.
In onze datacenters kunt u uit een groot aantal connectiviteitspartners kiezen om
in Europa en daarbuiten de dekking te krijgen die u nodig heeft. Onze neutrale
datacenters zijn tevens kruispunten voor cloud-, analyse- en reclameplatforms, zodat
u eenvoudig kunt opschalen, gebruik kunt maken van contentaanbevelingsmachines
om uw doelgroepen geïnteresseerd te houden, en gebruik kunt maken van real-time,
dynamisch gerichte en ingevoegde advertenties om ze te monetariseren.

		

Root de flexibiliteit en operationele efficiëntie

De onzekerheid is groot, omdat de vraag, apparatuur, platforms en formats zich
constant ontwikkelen en de concurrentie sterk toeneemt. Om de concurrentie bij te
kunnen houden, moet u beschikken over de flexibiliteit om dat wat u doet snel te
kunnen aanpassen, doordat u toegang heeft tot meerdere locaties, cloudplatforms
en connectiviteitsproviders. En om concurrerend te blijven, moet u kostenefficiënt
werken, zodat u in nieuwe diensten kunt blijven investeren.
Onze datacenters bieden onderdak aan een groot aantal carriers, peeringproviders, CDN'en en cloudproviders, zodat u alle mogelijkheden heeft die nodig
zijn om elke kans ten volle te kunnen benutten tegen de juiste prijs. En als uw
infrastructuurbehoeften variëren, bieden de cloudproviders in onze datacenters
middelen op aanvraag, zodat u niet hoeft te investeren in apparatuur die niet gebruikt
wordt als er weinig vraag is.

		

Richt u op inhoud, niet op infrastructuur

Toegenomen concurrentie houdt ook in dat u zich volledig moet richten op het
maken en verspreiden van de door uw doelgroepen gewenste content. Door de
infrastructuurbeheerslast te verlagen door over te stappen op nieuwe modellen kunt
u meer tijd en middelen investeren in het maken of verkrijgen van de waardevolste
content.
Onze datacenters bieden een veilige omgeving met een hoog
beschikbaarheidsniveau waarin u uw bestaande infrastructuur kunt onderbrengen
vlakbij grote en specialistische cloud- en mediaserviceproviders. Hierdoor
wordt het infrastructuurprobleem eenvoudiger en heeft u meer tijd om zich op
contentontwikkeling te richten.

Hoe helpen we digitale-mediabedrijven
Onze digitale-mediacommunity
Binnen onze datacenters vinden bedrijven uit alle delen van de waardeketen van digitale media de diensten en partners die ze
nodig hebben om hun bedrijf uit te laten groeien.
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Reclame en marketing. Ad exchanges, platforms aan
vraag- en aanbodzijde, datamanagementplatforms, SaaS,
e-mail- en marketingautomatiseringsplatforms krijgen
miljarden transacties in real-time te verwerken in combinatie
met meerdere, complexe datastromen. We helpen u dit
efficiënter te doen door het bieden van faciliteiten waar uw
computerplatforms in onder gebracht kunnen worden. We
bieden de mogelijkheid voor peering met uw partners en
om verbinding te maken met consumenten, toegang tot
clouddiensten en veilige locaties voor uw data.
Online gokken. Online aanbieders van casino's, gokken
op sporten/evenementen, bingo en andere spelen moeten
een balans zien te vinden tussen de kwaliteit van de
dienstverlening en kostenefficiënte bedrijfsvoering en
tegelijkertijd voldoen aan specifieke lokale regelgeving.
We vereenvoudigen de uitdaging door veilige datacenters
met hoge connectiviteit te bieden in alle belangrijke WestEuropese landen waarin zij hun infrastructuur kunnen
onderbrengen.
Gaming. Aanbieders van MMOPRG's, MOBA's, casual en
mobiele games en gamingplatforms in de cloud moeten
een foutloze gebruikerservaring bieden door te zorgen
dat ze gelijktijdig veel spelers kunnen blijven bedienen en
een game- en actierespons met lage latency behouden.
Onze datacenters bieden toegang tot een community
van CDN'en, peeringproviders en IP- transitnetwerken
waardoor belangrijke markten als Rusland, Turkije en
Centraal-, Oost- en Zuid-Europa bereikbaar zijn in
combinatie met toegang tot cloudplatforms voor gaming.
Broadcasters. Traditionele omroepen die content voor
televisie en digitale platforms leveren, willen onder druk van
de concurrentie overstappen op IP-gebaseerde productieen leveringsomgevingen en van multicast op unicast.
Het grote aantal providers van cloud-, connectiviteits- en
mediadiensten in onze datacenters helpt u de flexibiliteit en
kostenoptimalisering te realiseren die u nodig heeft.
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Contenteigenaars. Om maximaal rendement te behalen
met wat ze produceren, willen contenteigenaars hun
content steeds vaker zelf uitzenden en directe relaties
met consumenten opbouwen. In onze datacenters
kunt u verbinding maken met connectiviteits- en
mediaserviceproviders om u te helpen uw content naar de
door u gekozen doelgroepen te verspreiden.
Mediaserviceproviders. Als omroepen en
contenteigenaren op uw bedrijf vertrouwen voor diensten
als cloudgebaseerde playout, activabeheer, versleuteling,
weergave of syndicatie moet u haast wel in een
omgeving met hoge beschikbaarheid en connectiviteit
werken. Bij Interxion heeft u rechtstreeks toegang tot
connectiviteitsplatforms en publieke cloudplatforms voor
de contributie en distributie van content, een SLA met
99,999% beschikbaarheid om uw contentcontracten te
ondersteunen en een kant-en-klare community van klanten
voor uw diensten.
Sociale media en online entertainment. Social
media, contentverzamelaars en uitgevers moeten
zorgen voor een maximaal publieksbereik en een
maximale kwaliteitservaring, vooral wat betreft live
video. Binnen onze faciliteiten heeft u toegang tot alle
connectiviteitsmogelijkheden die u nodig heeft, waaronder
CDN'en en IP-connectiviteit om u te helpen doelgroepen in
heel Europa en Afrika te bereiken.
Sport en e-sport. Als consumenten betalen om live
sport- of e-sportevenementen te zien, mag er op geen
enkel moment sprake zijn van downtime of vertraging.
Onze datacenters met hoge connectiviteit bevinden
zich in de buurt van de sport en bieden u via een Cross
Connect toegang tot mediaserviceproviders toegang tot
mediaserviceproviders en helpen signaalcontributie en
distributie binnen en buiten Europa te stroomlijnen.

Uw bedrijf klaarmaken voor de toekomst
Over Interxion
Interxion (NYSE: INXN) is marktleider als
leverancier van carrier- en cloudneutrale
collocatie-datacenterdiensten in Europa
en bedient een groot aantal klanten via
meer dan 45 datacenters in
11 Europese landen. Interxions uniform
ontworpen, energiezuinige datacenters
bieden klanten uitgebreide beveiliging
en uptime voor hun bedrijfskritische
applicaties. Met meer dan 600
connectiviteitsproviders, 21 Europese
internet exchanges en de meeste
marktleidende cloud- en digitalemediaplatforms in zijn branche, heeft
Interxion connectiviteits-, cloud-,
content- en financiële hubs gecreëerd die
groeiende belangengemeenschappen
van klanten bevorderen. Ga voor meer
informatie naar www.interxion.nl

Ontwikkeling en groei stimuleren
Binnen onze datacentercampussen hoeft u zich nooit zorgen te maken over de
beschikbaarheid van ruimte of stroom als u groeit en ook niet over de blijvende
beschikbaarheid en fysieke beveiliging van uw systemen. We zijn toonaangevend
op het gebied van het innovatief ontwerpen, bouwen, exploiteren en beheren van
datacenters en al onze datacenters zijn ISO-27001- en BS-25999-gecertificeerd
en bieden een SLA met 99,999% beschikbaarheid. We staan tevens bekend om
de kwaliteit van ons ITIL-geaccrediteerde, meertalige klantenserviceteam dat 24/7
beschikbaar is.
Onze experts op het gebied van digitale media werken samen met u aan het
optimaliseren van de locatie van uw platform en uw netwerkstrategie. Onze teams
ter plaatse beschikken over kennis van de lokale markt en regelgeving en zijn
beschikbaar om u advies te geven als u uitbreidt naar nieuwe geografische markten.
Dit zijn allemaal redenen waarom meer dan 200 bedrijven die een belangrijke
rol spelen binnen de digitale-media-industrie tot de meer dan 1600 organisaties
behoren die ervoor hebben gekozen hun business bij ons onder te brengen.

>40

200

90%

>40 datacenters in 11
landen in heel Europa

>200 sterke digitalemediacommunity

Rechtstreekse verbinding
met >90% van de Europese
breedbandgebruikers

>600

24x7

>77%

Meer dan 600
connectiviteitsproviders en
20 grote internet exchanges

24/7 werking, monitoring
en klantenservice

>77% van het Europese
BBP binnen 30 ms
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Internationale hoofdvestiging
Algemeen: + 44 207 375 7070
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