Case study

AFIBER KIEST VOOR INTERXION
VANWEGE STRATEGISCHE LOCATIE,
FLEXIBILITEIT EN CONNECTIVITEIT

De uitdaging
De uitdaging voor de klanten van
AFIBER is om maximale controle te
houden over hun Ethernet- en hun
IP-netwerken en deze naar nieuwe
en off-net-locaties te transporteren
op het gebied van prestaties zoals
latency. Tevens is het voor de bedrijven
van groot belang dat aan hun hoge
beschikbaarheidseisen wordt voldaan
en dat de levering van connectiviteit
binnen de overeengekomen tijdslijn
ontvangen wordt.

Wat Interxion levert in Europa
■

■

■
■

Datacenter campuses in
Amsterdam, Brussel, Dublin,
Düsseldorf, Frankfurt,
Kopenhagen, London, Madrid,
Marseille, Parijs, Stockholm, Wenen
en Zurich
Een carrier neutrale colocatie
omgeving
99.999% uptime
5 lagen fysieke beveiliging en
24-uur dedicated support

De klanten van AFIBER stellen hoge eisen aan hun
connectiviteit op het gebied van doorvoer, latency en
beschikbaarheid. Daarnaast willen de organisaties zo snel
mogelijk winstgevend zijn op de nieuwe datcenterlocatie en
vinden ze het belangrijk dat de kosten voor het uitbreiden
van de capaciteit transparant is. Hier heeft AFIBER in Interxion
een geschikte datacenterprovider gevonden en heeft
netwerkaanwezigheid op meerdere Interxion locaties.

Bewust gekozen voor locaties Interxion
Jochem de Gruyter, CEO van AFIBER, zag diverse uitdagingen in de afgelopen jaren
van zijn klanten en zocht naar een datacenter provider met een compleet aanbod van
diensten en strategische geografische ligging. "We hebben gekozen voor twee locaties
in de Interxion-footprint in Nederland. Amsterdam Science Park is de bakermat van de
internetconnectiviteit in Nederland en Interxion biedt vanuit dat erfgoed uitstekende
interconnectiemogelijkheden naar andere carriers. De Amsterdam Schiphol Campus stelt
ons in staat een enorme basis van Service Providers en ondernemingen te bereiken. Deze
locatie is een kernknooppunt voor AFIBER om het Schiphol/Oude Meer/Aalsmeergebied
te bereiken en is verbonden met de kernknooppunten van AFIBER in Amsterdam ZuidOost en Zuid-As."
De Gruyter vertelt verder: "Bij AFIBER geloven wij dat high-performance, veilige connectiviteit
tussen commerciële locaties en omgevingen, varierend van private colocatie tot publieke
cloud-diensten, van groot belang zijn voor de adoptie van .... Daarom hebben wij ook voor
een samenwerkeing met Interxion gekozen, omdat een breed ecosysteem van cloudserviceproviders is gevestigd bij Interxion. Hierdoor kunnen de nu ruim duizend bedrijven
van AFIBER deze clouddiensten bereiken met de juiste connectiviteit."

Over AFIBER
AFIBER is een aanbieder van
connectiviteitsdiensten, met name
glasvezelnetwerken met hoge
capaciteit. AFIBER levert optische
netwerken tussen datacenters en
bedrijven die hoge eisen stellen aan
de connectiviteit op het gebied van
latency en beschikbaarheid. Deze
diensten stellen hun klanten in staat
om volledige controle te krijgen over
hun Ethernet- en IP-connectiviteit.
AFIBER heeft een dekking van meer
dan 50 datacenters en meer dan 1500
kantoorlocaties in Nederland.
afiber.net

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

Van private colocatie tot publieke
cloud-diensten
Joël Altyzer, Account Manager bij Interxion, vertelt: "Het is fijn om met AFIBER samen te
werken. Ze zijn erg open en transparant en hebben korte communicatielijnen. Dit vind ik
plezierig in een samenwerking en bespoedigt projecten. Hiernaast denk ik dat AFIBER van
grote waarde is binnen onze coummunities of interest. Door de aanwezigheid van AFIBER
kunnen wij organisaties in onze datacenters voorzien van hun hoogwaardige diensten."
De connectie tussen AFIBER en Interxion verloopt soepel, vertelt De Gruyter: "Er is
wederzijds begrip over de mogelijkheden die de overstap naar de private en publieke
cloudomgeving met zich meebrengt voor bedrijven. Zoals een breed ecosysteem van
cloud-serviceproviders. Wij geloven dat high-performance, veilige connectiviteit tussen
commerciële locaties en omgevingen, variërend van private colocatie tot publieke clouddiensten, van groot belang is. En Interxion kan het stuk colocatie en toegang tot de cloud
bieden met de omvangrijke installed base van cloud-serviceproviders op de Interxion
Amsterdam Schiphol Campus en de connectiviteitshub op de Science Park Campus."

Connectiviteit is key
Altyzer vult aan: "Veel bedrijven willen of kunnen in hun digitale transformatie niet
alles onderbrengen in de public cloud, vanwege privacy, kosten of omdat sommige
legacy applicaties niet overgezet kunnen worden. Daarom hebben ze behoefte aan
bijvoorbeeld een hybride omgeving met een colocatie. En via de high performance
connectiviteitsdiensten van AFIBER, met name golflengte- en (glas)vezeldiensten,
kunnen bedrijven eenvoudig connecteren met een datacenter als Interxion."
"Interxion heeft als grote speler in de datacenterbrance uitstekende faciliteiten, biedt
flexibiliteit en interconnectiviteit met alle Interxion-campuslocaties. Tot nu toe zijn we
erg tevreden de soepele levering van diensten. Het ervaren sales team van Interxion
begrijpt de waarde van de propositie en behoeften van AFIBER. aldus De Gruyter."

Via Interxion hebben wij nu toegang tot meerdere
redundante locaties en cloud-serviceproviders
die strategisch in de regio Schiphol gevestigd zijn.
Hierdoor kunnen wij bestaande en nieuwe klanten
beter helpen met datacenter en clouddiensten via ons
glasvezelnetwerk."
Jochem de Gruyter, CEO - AFIBER
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