
SOLVINITY KIEST MET INTERXION 
VOOR EEN VEILIG EN FLEXIBEL 
FUNDAMENT VOOR ZIJN DIENSTEN

Case study

Continuous Integration/ Continuous Delivery (CI/CD)
De vraag naar een veilige (multi-)cloudoplossing groeide steeds meer bij de klanten van 
Solvinity merkte Bas Demmink, CTO. " Voor sommige van onze klanten die met gevoelige 
data omgaan, is het belangrijk om deze in een Nederlands datacenter met de juiste 
certificeringen te bewaren. Een veilige plek dus waar de Nederlandse wetgeving op van 
toepassing is. Zo zijn wij ruim tien jaar geleden met Interxion in aanraking gekomen. We 
hebben uiteindelijk bewust voor deze datacenters gekozen in verband met de uitstekende 
connectiviteit met de vele cloud providers die er zijn. Daarnaast is Interxion een stabiele 
organisatie en een goede match met de strenge security eisen van onze klanten. "

In het algemeen zijn de klanten van Solvinity organisaties met hoge veiligheidseisen die 
omgaan met gevoelige en bedrijfskritische informatie, zoals overheidsinstellingen en 
financiële dienstverleners. Deze klanten zoeken een zeer goed beveiligde locatie voor hun 
data, zonder in te moeten boeten aan flexibiliteit of de controle over hun IT te verliezen. 
Demmink: "Tegenwoordig leveren wij aan deze klanten hybride multi-cloudoplossingen 
en faciliteren wij CI/CD met 'Integrated Delivery'. Dit is een door Solvinity ontwikkeld 
softwarereleasemodel voor organisaties die hun IT-infrastructuur en -beheer hebben 
uitbesteed en regelmatig eigen nieuwe software uitbrengen. Met deze methode worden 
nieuwe functionaliteiten op een voorspelbare en veilige manier uitgebracht zonder verlies 
van snelheid. Zo beschikken klanten altijd over de meest optimale software. 

Om de kritische data van de klanten van Solvinity te 

beschermen is risicoreductie cruciaal. Het beperken van risico's 

kan echter een uitdaging zijn voor innovatieve organisaties die 

constant in beweging zijn. De beste manier om controle te 

houden over digitalisering en innovatie is om te beginnen met 

een betrouwbaar fundament. Dat is wat Solvinity biedt en waar 

de datacenters van Interxion het aanbod in versterkt.

De uitdaging

De uitdaging voor de klanten van Solvinity 
is het onder controle houden van de IT-
omgeving en tegelijkertijd voldoende 
flexibiliteit bewaren, bijvoorbeeld om 
workloads te verplaatsen van de private 
naar public cloud, en de concurrentie voor 
te blijven in de digitale ontwikkelingen. 
Zonder daarbij de focus op de core business 
te verliezen of in te boeten op productiviteit 
of snelheid. Een belangrijk onderdeel 
hiervan is de algehele security, zoals het 
bijhouden van beveiligingsmaatregelen 
tegen cybercriminaliteit en databescherming. 
Daarnaast willen organisaties compliant zijn 
aan de steeds strengere wet- en regelgeving.

Wat Interxion levert in Europa

 ■ Datacenter campuses in Amsterdam, 
Brussel, Dublin, Düsseldorf, Frankfurt, 
Kopenhagen, London, Madrid,  
Marseille, Parijs, Stockholm, Wenen, 
Zagreb en Zurich

 ■ Een carrier neutrale colocatie omgeving

 ■ 99.999% uptime

 ■ 5 lagen fysieke beveiliging en 24-uur 
dedicated support



Over Solvinity

Solvinity levert Secure Managed 
IT Services in de publieke, private 
en hybride cloud voor organisaties 
met hoge beveiligingseisen. De 
diensten van Solvinity omvatten 
innovatieve cloudoplossingen, 
outsourcing, managed hosting, 
werkplekoplossingen, Integrated 
Delivery en "Stretched" DevOps. 
Solvinity levert diensten aan onder 
andere de (rijks)overheid, waaronder 
het ministerie van Justitie en Veiligheid, 
gemeenten en toonaangevende 
organisaties in de financiële en 
zakelijke dienstverlening, waaronder 
TNO en ONVZ. 
solvinity.com

Over Interxion: 
A Digital Realty 
Company

Interxion: A Digital Realty Company, 
is een toonaangevende aanbieder 
van cloud- en carrier-neutrale 
datacenterdiensten in Europa. Met 
meer dan 700 connectiviteitsproviders 
in meer dan 100 datacenters, verspreid 
over 12 Europese landen biedt 
Interxion toegang tot connectiviteits-, 
cloud- en contenthubs. Als 
onderdeel van Digital Realty 
hebben klanten daarnaast toegang 
tot 44 metropoolgebieden op zes 
continenten.  
interxion.com/nl

Voor het continu updaten en releasen is goede connectiviteit, een betrouwbare 
verbinding en flexibiliteit nodig. De keuze voor het juiste datacenter is dan een belangrijke 
voorwaarde. Een voordeel van Interxion is dat alles dichtbij elkaar draait en verbonden is 
waardoor er bijna geen latency is. Deze optimale connectiviteit is van cruciaal belang voor 
onze klanten."

Strategisch partnership
Joël Altyzer, accountmanager bij Interxion: "Onze samenwerking voelt als een partnership. 
Solvinity is een professionele partij met een duidelijke toekomstvisie. Gebruikmaken van 
CI/CD voor organisaties maakt het mogelijk om de oplossing te hosten op de private cloud 
van Solvinity bij Interxion, maar ook indien nodig te bursten naar de public cloud. En onze 
dienst Cloud Connect zorgt ervoor dat klanten zoals Solvinity rechtstreeks via een enkele 
high-performance verbinding kunnen connecteren met meerdere publieke clouds in 
elk gewenst Interxion-datacenter.  De voordelen van deze privé connectie zijn veiligheid 
en een hoge betrouwbaarheid met een SLA van 99,999%, maar ook het kostenvoordeel. 
De netwerkkosten worden namelijk aanzienlijk verminderd, doordat er maar één fysieke 
verbinding nodig is. En in vergelijking met het publieke internet zijn de kosten per GB 
gemiddeld 10 keer goedkoper.  Wij merken dat steeds meer organisaties niet alles willen 
onderbrengen in de public cloud om privacy redenen, kostenoverwegingen of omdat 
workloads soms niet overgezet kunnen worden. De hybride multi-cloud oplossing biedt 
dan uitkomst." 

Bas Demmink ziet Interxion als een strategische partner en zijn datacenters als het 
juiste fundament: "De high-end datacenters van Interxion bieden ons en onze klanten 
uitstekende faciliteiten, de flexibiliteit die nodig is in deze markt en alle nodige 
connectiviteitsopties. Daarnaast is Interxion vooruitstrevend op het gebied van security 
en duurzaamheid. Door de schaalgrootte kunnen wij en onze klanten hier van profiteren, 
voldoen aan de duurzaamheidseisen en meegroeien. Tot slot; wij delen een gezamenlijk 
doel om organisaties te helpen controle te krijgen en te behouden over hun IT door het 
leveren van een betrouwbare, veilige en compliant IT-omgeving. Wij hebben elkaar hierin 
gevonden om organisaties precies dit te kunnen bieden."

Om ervoor te zorgen dat we diensten van hoge kwaliteit 
leveren die voldoen aan de recente standaarden werken we 
samen met partners die allemaal toonaangevend zijn in hun 
vakgebied, zoals de high-end connected datacenters van 
Interxion. "

Bas Demmink, 
CTO - Solvinity

www.interxion.com/nl
nl.info@interxion.com

Mede-oprichter: Uptime Institute EMEA chapter. Mede-oprichter: European Data Centre Association. 
Beschermheer: European Internet Exchange Association. Lid: The Green Grid, actieve rol in Advisory Council en 
Technical Committee. Deelnemer: EC Joint Research Centre on Sustainability. Lid: EuroCloud.

Interxion is compliant met de internationaal erkende ISO/IEC 27001 (537141) certificering voor  Information Security 
Management en ISO 22301 (BCMS 560099) voor Business Continuity Management in onze gehele Europese operatie. 
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