
MAAK DE JUISTE VERBINDINGEN 
VOOR UW BEDRIJF 
De wereldwijde, nationale en lokale connectiviteit die 
u nodig heeft

Fact sheet

Onze datacenters bevinden zich op de belangrijkste internetsnelwegen in 13 
steden. Ze trekken een grote diversiteit van meer dan 600 wereldwijde en nationale 
connectiviteitsproviders aan, waaronder operators van vaste en mobiele netwerken, 
internet exchanges en contentdistributienetwerken.

Wij bieden zelfs de hoogste carrierdichtheid in Europa. Samen geven zij u toegang 
tot 100 miljoen breedbandabonnees en 160 miljoen mobiele gebruikers in Europa en 
brengen u binnen 100 ms in de buurt van 77%* van het Europese BBP. 

We bieden tevens kostenefficiënte verbindingen met lage latency naar uw zakelijke 
community binnen onze datacenters. 

Wat betekenen dit bereik en deze keuze voor u? U kunt precies de netwerken kiezen 
die het beste aan uw behoeften beantwoorden en de optimale prestatie voor uw 
bedrijf leveren.

DE INTERCONNECTIEHUB

Interxion is de interconnectiehub voor bedrijven in de 

digitale wereld. Waar u ook in ons investeert; u krijgt de 

juiste connectiviteit voor uw bedrijf. Onze datacenters zijn 

de poorten naar opkomende markten en landingsplaatsen 

voor belangrijke continentale onderzeese kabels geworden. 

Interxion is het platform om uw bereik uit te breiden naar 

nieuwe binnenlandse, regionale en internationale markten.

Zakelijke voordelen

 ■ Bied uw personeel mogelijkheden  – 
gebruik de nieuwste technologie en de 
nieuwste diensten die netwerkproviders 
eerst naar onze datacenters brengen.

 ■ Verbeter de flexibiliteit  –  
houd rekening met een onvoorspelbare 
toekomst door eenvoudig capaciteit te 
vergroten of van leverancier te wisselen 
naarmate uw behoeften veranderen. 

 ■ Beperk het risico  –  
gebruik meerdere providers om te  
zorgen voor redundantie en veerkracht 
binnen uw bedrijfsnetwerk.

 ■ Kostenbesparingen –  
maak gebruik van de competitieve  
markt binnen onze datacenters. 

 ■ Verbeter de operationele prestaties  – 
van verbindingen met lage latency  
binnen onze datacenters en door  
gebruik te maken van de snelste 
netwerken voor nationale en 
internationale connectiviteit.

http://www.interxion.com 


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 digitale-
mediaplatforms 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

Maak nationaal en internationaal verbinding  

Bij Interxion heeft u de keuze en flexibiliteit die u nodig heeft om voor de juiste prijs 
veilige, betrouwbare netwerken met de juiste prestaties te kunnen bouwen. Wij zijn 
in de buurt om u te begeleiden en u te helpen de beste match voor uw behoeften te 
selecteren. U kunt meerdere carriers gebruiken om zeker te zijn van redundantie en 
veerkracht, of eenvoudig van de ene naar de andere provider over te stappen als uw 
behoeften veranderen, met minimale onderbreking van uw activiteiten.

Internationale netwerkproviders  
U vindt alle toonaangevende internationale netwerkproviders in onze datacenters. Zij 
leveren een voorspelbare prestatie met lage latency voor wereldwijde netwerken.

Nationale netwerken en metronetwerken  
Nationaal gevestigde operators en veel andere nationale providers zijn in al onze 
datacenters aanwezig. Samen bieden ze uitgebreide nationale dekking en de breedst 
mogelijke toegang tot de verschillende markten.

Operators van lokale netwerken  
Operators van lokale netwerken bieden glasvezelverbindingen met grote capaciteit 
van onze faciliteiten naar anderen in hetzelfde land, waardoor efficiënte backups, 
gegevensreplicatie en andere grootschalige gegevensoverdracht tussen datacenters 
mogelijk is.

Mobiele-netwerkoperators 
Er zijn meer dan 30 MNO's in onze datacenters aanwezig, waardoor u eenvoudiger 
toegang krijgt tot mobiele platforms en mobiele gebruikers. Ons mobiele ecosysteem 
omvat tevens grote aanbieders van roaming-, clearing- en afwikkelingsdiensten.

Contentdistributienetwerken
Onze datacenters bieden u toegang tot veel van de grootste CDN'en en helpen u 
daardoor de gebruikservaring van websites en andere online content te verbeteren.

Internet exchanges
Onze faciliteiten bieden plaats aan 21 grote Europese internet exchanges, meer dan al 
onze concurrenten. Door gebruik te maken van een internet exchange heeft u toegang 
tot honderden organisaties en kunt u de kosten van internetverkeer verlagen.

11 Landen, 13 Steden
Oostenrijk: Wenen
België: Brussel
Denemarken: Kopenhagen
Frankrijk: Parijs, Marseille
Duitsland: Frankfurt, Düsseldorf
Ierland: Dublin 
Nederland: Amsterdam
Spanje: Madrid
Zweden: Stockholm
Zwitserland: Zürich
VK: Londen

600 Connectiviteitsproviders
Tot het grote aantal connectiviteitsproviders in onze 
datacenters behoren:

 ■  Meer dan 100 internationale netwerkproviders

 ■ Meer dan 150 providers van nationale netwerken, 
metronetwerken en lokale netwerken

 ■ Meer dan 250 internetserviceproviders

 ■ Meer dan 30 mobiele-netwerkoperators

 ■ Meer dan 20 contentdistributienetwerken

 ■ 21 grote internet exchanges

www.interxion.com
customer.services@interxion.com
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Internationale hoofdvestiging
Algemeen: + 44 207 375 7070
E-mail: hq.info@interxion.com

European Customer Service Centre (ECSC)
Gratis Europa: + 800 00 999 222/Gratis VS: 185 55 999 222
Email: customer.services@interxion.com
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