Fact sheet

RETAIL- EN
GROOTHANDELSMOGELIJKHEDEN IN ONZE
NETWERKNEUTRALE DATACENTERS
Een groter bereik en grotere uitbreiding van activiteiten voor
connectiviteitsproviders

Hoe kunnen connectiviteitsproviders dichterbij hun klanten
en partners komen om hun marktpenetratie te maximaliseren
en een zo hoog mogelijk rendement te behalen? Colocatie bij
Interxion helpt. Met een aanwezigheidspunt in één of meer
van onze 40 Europese datacenters, kunt u:
■■

■■

■■

Profiteren van ons carrier-vriendelijke bedrijfsmodel — we bieden zelf geen
connectiviteitsdiensten, dus we strijden nooit met u om klanten
Deel uitmaken van een bloeiende community van connectiviteitsproviders en
internet-exchanges om verkeer uit te kunnen wisselen voor een groter bereik en
een betere netwerkprestatie
Toegang krijgen tot een kant en klare markt met potentiële klanten in
netwerkopslurpende sectoren als financiële dienstverlening, digitale media en cloud

De interconnectiehub
Word lid van onze carriercommunity en vergroot uw bereik
We hebben een hogere dichtheid van connectiviteitsproviders dan alle andere
Europese datacenteroperators, dus door voor ons te kiezen, krijgt u toegang tot de
grootst mogelijke groep partners om zaken mee te doen. Onze datacenters bieden
plaats aan grote backbone-netwerken van carriers, waardoor efficiënter verbinding kan
worden gemaakt met grote spelers.

In de 11 landen waarin we actief
zijn, vindt u:
■■

■■

Meer dan 100 internationale
netwerkproviders
Meer dan 150 nationale
netwerkproviders en
metronetwerkproviders

■■

Meer dan 250 internetserviceproviders

■■

21 grote internet exchanges

■■

■■

■■

Meer dan 30 mobielenetwerkoperators
Meer dan 20 content
distributienetwerken
Alle grote etherneten IP-transitproviders

Het juiste onderkomen voor uw PoP
Er zijn 21 grote internet
exchanges hier gevestigd
■■

■■
■■

Amsterdam: AMS-IX, NL-ix,
NDIX
Brussel: BNIX
Kopenhagen: DIX, COMIX,
NL-ix

■■

Dublin: INEX

■■

Düsseldorf: ECIX, NL-ix

■■

Frankfurt: DE-CIX

■■

Londen: LINX, LONAP

■■

Madrid: Espanix

■■

■■
■■

Marseille: France-IX, DE-CIX,
NL-ix
Parijs: France-IX, SFINX, PARIX
Stockholm: Netnod, STHIX,
NL-ix

■■

Wenen: VIX, SOX, NL-ix

■■

Zürich: SwissIX, NL-ix

Of u uw dekking wilt uitbreiden of uw apparatuur uit een bestaand gebouw wilt halen;
onze datacenters vormen de perfecte omgeving voor uw activiteiten. Wij vormen al
meer dan 15 jaar de norm voor de branche op het gebied van datacenterontwerp,
-bouw, -exploitatie en -beheer om de betrouwbaarheid, veiligheid, veerkracht en
efficiëntie steeds te kunnen blijven verbeteren. Door u bij ons te vestigen, krijgt u
de gemoedsrust om u op uw bedrijf te kunnen richten, terwijl wij zorgen voor alle
ruimte, stroom en koeling die u nodig heeft in een faciliteit die wordt beschermd met
meerdere beveiligingsniveaus, voldoet aan internationale normen en waarin een hoog
redundantieniveau en een zekere dienstverlening is ingebouwd.

De kracht van nabijheid
Bereik een hele campus met één PoP
Binnen een locatie waar we verschillende datacenters hebben, verbinden wij deze
met elkaar via een dark fibre ring om een virtuele campus te creëren. Door in
slechts één van de datacenters binnen de ring een PoP te installeren, heeft u crossconnecttoegang tot klanten en partners binnen de hele campus. Hierdoor blijven
de verbindingskosten laag en het helpt u de maximale markt te bereiken met een
minimale investering.

Mogelijkheden om uw retailklantenbestand uit te breiden
Omdat we de ontwikkeling van communities actief stimuleren, heeft u binnen onze
muren toegang tot een levendige markt met potentiële klanten. We richten ons op
het aantrekken van organisaties uit dynamische, snelgroeiende industriesectoren,
waaronder financiële dienstverlening, digitale media en cloud, waar altijd vraag is naar
high-capacity en high-performancenetwerken. Onze datacenters bevinden zich op de
grote internetsnelwegen en in de grootstedelijke gebieden van 13 steden en brengen
u dichtbij meer dan 80% van het Europese BBP en bloeiende industrieën. Zelfs als
een van uw klanten niet bij ons gevestigd is, bevindt deze zich waarschijnlijk wel in de
buurt. En met meerdere lokale carriers binnen ons datacenter mogelijkheid selecteren
om hen te bereiken.

Nieuwe bedrijfsmodellen creëren
Die uw bedrijfsontwikkeling ondersteunen
Als netwerkneutrale datacenterprovider met faciliteiten in 11 Europese landen zijn wij
de ideale colocatiepartner om:
■■

■■

■■

U te helpen starten als u een nieuwe markt of een nieuwe geografische markt
verkent. U kunt beginnen met een kleine installatie en deze opschalen naarmate
uw bedrijf groeit, en u heeft toegang tot alle connectiviteitspartners die u nodig
heeft om uw bereik te vergroten.
De uitbreiding van uw oplossingen met managed IT-diensten en andere diensten
te ondersteunen door plaats te bieden voor uw klantinfrastructuur. U kunt snel de
markt op zonder dat u uw eigen datacenter in de regio nodig heeft, of combineer
uw PoP bij ons met een PoP in een andere faciliteit om oplossingen vanaf twee
locaties te bieden.
U te voorzien van lokale kennis en marketingondersteuning. We publiceren
een directory listing op onze klantportal waarin andere datacenterhuurders
kunnen zien dat u er bent en welke diensten u aanbiedt en we organiseren
netwerk-evenementen om klanten, leveranciers en partners samen te brengen.
Gezamenlijke marketingactiviteiten kunnen ook tot de mogelijkheden behoren,
zoals een persbericht waarin uw overstap naar Interxion wordt aangekondigd.

Wat houdt netwerkneutraliteit in?
Netwerkneutraliteit houdt in dat we zelf geen connectiviteitsdiensten aanbieden die
met die van u zouden concurreren. We houden het bij het aanbieden van colocatie,
cross connects en toegang tot de cloud, waardoor u de omzetkansen in onze
datacenters optimaal kunt benutten.
We hosten grote Europese internet exchanges, waardoor uw mogelijkheden voor het
uitwisselen van internetverkeer zo goedkoop mogelijk toenemen. We exploiteren zelf
echter geen internet exchanges, zodat ons advies altijd objectief is.
We brengen graag de diensten die door al onze connectiviteitsproviders aan onze
communities worden geboden onder de aandacht, maar we hebben geen voorkeur
voor bepaalde providers.

Interoute maakt in 10 Europese landen gebruik van
datacenters van Interxion en behaalt veel rendement met
deze locaties door het grote aantal lokale netwerkproviders en
grote bedrijven dat aanwezig is.
Interoute

Om de snelle groei van internet en cloudactiviteiten van
content- en applicatieproviders te kunnen ondersteunen,
moeten we de flexibiliteit hebben om infrastructuur te
plaatsen op locaties die onze oplossingen optimaliseren.
Door met Interxion te werken, hebben we die flexibiliteit.
TeliaSonera

Om Colts marktleidende positie op het gebied van
ethernetdiensten binnen Europa te behouden, is het essentieel
dat we in de landen waarin we actief zijn een grote dichtheid
hebben. Onze netwerkaanwezigheid in meer dan 20 van
Interxions Europese datacenters heeft ons geholpen op
efficiënte wijze te beantwoorden aan de uiteenlopende
geografische vraag naar onze diensten.
Colt

GTT maakt in Europa gebruik van datacenters van Interxion
in negen van de landen waar we kernknooppunten hebben
gecreëerd. Doordat Interxion ons in staat stelt verbinding te
maken met andere partners en garandeert dat we dichtbij
de locaties van onze ondernemingsklanten zijn, heeft het
ons geholpen een flexibele, betrouwbare en schaalbare
netwerkinfrastructuur te leveren.”
Global Telecom & Technology (GTT)

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

Datacenterdiensten
binnen heel Europa
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www.interxion.com
customer.services@interxion.com

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