
EEN TOEKOMSTBESTENDIG 
ONDERKOMEN VOOR UW 
ENTERPRISE-IT
Nu voldoen aan de eisen van de toekomst

Fact sheet

Nieuwe modellen voor IT-dienstverlening en de opkomst van het 
Internet of Things drijven de  datacenters van bedrijven tot het uiterste. 
Hoe kunt u een geavanceerde IT-omgeving ontwikkelen waarin u 
maximaal gebruik kunt maken van de mogelijkheden van deze nieuwe 
middelen en de prestaties van uw applicaties? 

Wij kunnen helpen. Door u in een of meer van onze 
datacentercampussen te vestigen, krijgt u:

Een infrastructuur waarop u kunt rekenen
 ■ Een platform voor uw infrastructuur en applicaties dat een van de betrouwbaarste, 

best schaalbare en veiligste platforms van Europa is. 

 ■ Een eersteklas colocatie-omgeving waarmee u in 10 jaar tot wel 70% kunt 
besparen vergeleken met het bouwen of uitbreiden van uw eigen omgeving. 

Een interconnectie waarop u kunt bouwen

 ■  Toegang tot meer dan 600 connectiviteitsproviders. Waar u ook in ons investeert; 
u krijgt de juiste connectiviteit voor uw bedrijf.

 ■ Directe toegang tot Microsoft Azure, AWS en een groeiende community van 
specialistische cloudproviders en private cloudproviders. 

Een basis voor digitalisering

 ■  Een strategische hub waardoor zo efficiënt mogelijk gebruik kan worden gemaakt 
van oplossingen rond branchespecifieke onderwerpen als analyse van big data, 
zorgoplossingen, IOT-strategie. 

Uw prioriteiten verwezenlijken

 ■ Capaciteit aanpassen: stroom, 
koeling en ruimte om te groeien in lijn 
met uw uitbreidingsbehoeften

 ■  Afbouwen van risico's van 
naleving: datacenters die voldoen 
aan regelgeving met betrekking tot 
informatiebeveiliging en overige regels

 ■  Uw cloudstrategie ontwikkelen: de 
perfecte omgeving om verbinding te 
maken met uw cloudserviceproviders 

 ■  IoT-mogelijkheden realiseren: 
markttoegang via verbinding en 
meerdere aanwezigheidspunten die 
informatievoorziening vereenvoudigen

http://www.interxion.com 


Colocatie: Kwaliteit, Schaalbaarheid en Betrouwbaarheid 
Onze datacenters bieden u betrouwbare, high-performance-omgevingen voor  
eenvoudige ondersteuning van ingebruikname van nieuwe modellen voor  
IT-dienstverlening die uw groeiende gegevensvolumes ondersteunen.

20 jaar ervaring betekent dat we gegarandeerd een consistent ontwerp en operational 
excellence bieden binnen ons servicegebied, waardoor u uw diensten binnen Europa 
eenvoudig kunt opschalen. U hoeft zich nooit zorgen te maken over:

 ■ Beschikbaarheid van infrastructuur – verzekerd met een SLA met 99,999% 
beschikbaarheid.

 ■ Stroom en koeling – onze high-density-architectuur biedt de grotere hoeveelheden 
stroom en koeling die nodig zijn om virtuele en cloud-based omgevingen te 
ondersteunen.

 ■ Ruimte om te groeien – we plannen twee tot drie jaar vooruit om er zeker van te zijn 
dat we altijd voldoende ruimte voor u hebben om uw colocatiecapaciteit op te schalen 
in lijn met uw toenemende gegevensopslagbehoeften.

 ■ Veerkracht en bedrijfscontinuïteit – in onze faciliteiten is een hoog 
redundantieniveau en een zekere dienstverlening ingebouwd om connectiviteit te 
behouden, stroomtoevoer te garanderen en de omgeving te controleren:

 ■  Duurzaamheid – onze PUE-maatregelen zijn uitzonderlijk. We maken gebruik 
van vrije koeling en een oplossing met cold aisles op maat om efficiënter hogere 
vermogensdichtheden te ondersteunen, waardoor de totale kosten voor koeling zo’n 
30% dalen.

Beveiliging en naleving van regelgeving waarop u kunt vertrouwen

Uw applicaties en gegevens worden veilig bewaard in onze faciliteiten die 24/7 worden 
gemonitord door middel van CCTV en beveiligingspersoneel en die beschikken over 
meerdere toegangsbarrières, waaronder mantraps, contactloze sleutelkaarten en 
biometrische lezers. We helpen u te voldoen aan de regelgeving die van toepassing is op 
uw eigen systemen en systemen die u voor uw klanten gebruikt. Onze faciliteiten:

 ■  Zijn ISO 27001-gecertificeerd (information security management en ISO 
22301-gecertificeerd (business continuity management)

 ■ Volgen ITILv3-conforme processen

 ■ Voldoen aan de eisen voor gegevensbeveiliging van branchespecifieke regelgeving

 ■ Zijn verspreid over Europa en helpen u voldoen aan door de klant gespecificeerd eisen 
of eisen op grond van regelgeving met betrekking tot gegevenssoevereiniteit.

Hoe kostenefficiënt is colocatie?  

Zich in een van onze faciliteiten vestigen is waarschijnlijk veel kostenefficiënter dan 
het bouwen of uitbreiden van een eigen faciliteit. De potentiële besparingen op 
datacenterkosten verspreid over 10 jaar bedragen 35–70% voor installaties kleiner dan 
500 m2 en 30–35% voor installaties groter dan 500 m2.

De afgelopen drie jaar 
heeft Cancer Research 
UK verschillende 
projecten uitgevoerd die 
eenvoudiger werden 
door de klantvriendelijke 
benadering, goede 
verbindingsmogelijkheden, 
betrouwbaarheid en uptime 
van Interxion.

Cancer Research UK 

Interxion is de gouden 
standaard voor activiteiten 
die ik gebruik als norm om 
andere colocatiefaciliteiten te 
beoordelen. 

Joel Wride, Director, Global Network Services, 
Ebay

“We zijn zeer tevreden over 
Interxion. Ze komen na wat 
ze beloven in hun SLA en 
onze applicaties presteren 
zeer goed en zijn erg 
betrouwbaar.

Bombardier
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Interconnectie: Op uw manier in de cloud
Onze faciliteiten zijn de ideale omgeving om verbinding te maken met cloudplatforms 
en uw hybride oplossingen te bouwen. Alle ingrediënten zijn aanwezig: de hyperscale 
private clouds, lokale cloudproviders, netwerkdichtheid en interconnectiediensten.

Onze cloud-accessdiensten nemen de drempels tussen u en de cloudproviders 
van uw keuze weg. Met Cloud Connect kunt u gesloten, beveiligde, high-
performanceverbindingen naar meerdere clouds bouwen en beheren via één interface. 

Het is een goed schaalbare, snelle en kostenefficiënte manier om hybride en multi-
cloud IT-omgevingen te creëren en om voor het bedrijf cruciale zaken en latency-
gevoelige applicaties naar de cloud te verplaatsen. 

We verbinden uw router direct met het cloudnetwerkknooppunt en garanderen 
bandbreedte en beschikbaarheid door een service level agreement. Veel minder 
apparatuur ertussen betekent minder risico op storingen, volledige privacy en een 
voorspelbare, betrouwbare bandbreedte.

U kunt binnen één locatie verbinding maken met meerdere clouds, waaronder 
Microsoft Azure en Amazon Web Services. We bieden tevens de mogelijkheid om 
vanaf elke Cloud Connect-locatie verbinding te maken met alle beschikbare CSP's.

Colocated Hybrid Cloud

 ■  Kostenefficiënt: Direct toegang tot meerdere clouds zonder gebruikskosten voor 
dataverkeer betekent dat u 30-50% op de totale netwerkkosten bespaart.

 ■ Snel: Makkelijk VLAN bestellen binnen enkele uren.

 ■ Betrouwbaar: Een SLA met 99,999% beschikbaarheid en gegarandeerde 
prestaties ten aanzien van overdrachtssnelheid.
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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

Belangengemeenschappen: zaken en technologie 
verbinden
Het draait om zakelijk voordeel, ongeacht of u een virtualiserings- of cloudstrategie 
toepast om mobiele thuiswerkers te ondersteunen of big data exploiteert om 
klantrelaties te bevorderen. 

Het draait ook om manieren om een concurrentievoordeel te realiseren. U moet 
verbinding maken met de juiste groep partners, wat u helpt om de door u benodigde 
output te genereren. Bij Interxion krijgt u de verbinding die u nodig heeft om een 
voorspelbare, goede prestatie van applicaties en systemen voor informatielevering te 
garanderen door:

Meer dan 600 connectiviteitsproviders – waaronder Tier 1-carriers, mobiele-
netwerkoperators, ISP's, CDN'en en 21 grote internet exchanges. Vanuit onze 
faciliteiten kunt u meer dan 90% van de Europese breedbandhuishoudens en 
mobiel-breedbandabonnees bereiken. We brengen u binnen 30 ms in de buurt van 
80% van het Europese BBP.

Meerdere aanwezigheidspunten – we exploiteren datacentercampussen in 13 
grote steden in Europa, waardoor we uw systemen en applicaties fysiek dichterbij 
uw gebruikers en klanten brengen.

Meer dan 1600 klanten – we verbinden onze klanten voor hun eigen voordeel. 
De overgrote meerderheid van onze klanten zijn B2B-serviceproviders die via een 
directe verbinding voor elkaar toegankelijk zijn, waardoor dure WLAN-verbindingen 
overbodig zijn. 

Cross Connects – directe private kabelverbindingen met andere organisaties 
binnen het datacenter maken zeer snelle verbindingen met uw zakelijke partners en 
gegevensbronnen mogelijk. Door op deze manier rechtstreeks verbinding te maken 
met applicaties neemt de overdrachtssnelheid toe en wordt het ondersteunde 
zakelijke proces geoptimaliseerd in het commerciële voordeel van uw bedrijf.

Met deze diensten kunt u zich op andere zaken richten – het aantal problemen met 
legacy-infrastructuur verminderen, focussen op de digitale transformatie van uw 
bedrijf – vanuit een datacenter van Interxion. 

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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