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NNIT er en førende leverandør af
it-services og rådgivning.
Virksomheden leverer en bred vifte
af services og løsninger til kunder
inden for life science, public,
enterprise og finans.
NNIT har flere end 3.100
medarbejdere globalt og er
børsnoteret på Nasdaq Nordic.

For os handler det om at tilbyde
vores kunder den højeste
kvalitet på markedet. Det får de
med den bedste sikkerhed og
et robust fundament, der giver
adgang til cloud og netværk."
Hans-Henrik Langsted,
Corporate Vice President at NNIT

NNIT tilbyder sine kunder fuldt outsourcede cloud- og
infrastrukturløsninger i flere certificerede datacentre på
forskellige lokationer – blandt andet gennem et mangeårigt
samarbejde med Interxion. Ifølge Corporate Vice President
Hans-Henrik Langsted kræver kunderne garanti for, at der
aldrig sker nedbrud.
Den danske it-serviceleverandør NNIT har specialiseret sig i rådgivning og udvikling af
it-løsninger til store danske og internationale virksomheder. Fælles for kunderne er, at de
efterspørger state-of-the-art digitale løsninger og platforme.
NNIT har siden 2008 samarbejdet med datacenterudbyderen Interxion. Herudover
driver virksomheden også selv to Tier III-certificerede datacentre til opbevaring af kritiske
forretningsdata. Kombinationen af NNIT’s egne datacentre og samarbejdet med Interxion
giver adgang til redundante, certificerede infrastruktur-løsninger på tværs af lokationer.
Hermed opnår kunderne stor fleksibilitet ved ikke at skulle bygge deres eget datacenter fra
bunden.
I 2017 besluttede NNIT at investere massivt i et nyt datacenter hos Interxion i Ballerup.
Formålet var at levere en fremtidssikret datacenterløsning til NNIT’s kunder med fokus på
sikkerhed og drift.
“Vores kunder har behov for direkte adgang til et bredt udvalg af netværk og cloudplatforme, men de ved ikke altid, hvornår de får brug for den enkelte tjeneste. På denne
måde kan vi lynhurtigt ændre deres setup, så de eksempelvis ikke risikerer at skulle
vente op til 120 dage på, at man etablerer en forbindelse,” siger Hans-Henrik Langsted,
Corporate Vice President hos NNIT. Han fortsætter. "For os handler det om at tilbyde vores
kunder den højeste kvalitet på markedet. Det får de med den bedste sikkerhed og et
robust fundament, der giver adgang til cloud og netværk."

It-nedbrud kan slå din virksomhed ihjel
Om Interxion
Interxion er en førende leverandør
af cloud- og carrier-neutrale
colocationdatacentertjenester, der
betjener en bred vifte af kunder
gennem mere end 50 datacentre i 11
europæiske lande. Interxions uniforme
og energieffektive datacentre tilbyder
kunder høj sikkerhed og oppetid for
deres forretningskritiske applikationer.
Med adgang til mere end 700
netværksudbydere, 21 europæiske
Internet Exchanges og de førende
cloud- og digitale medieplatforme
har Interxion skabt datacentre med
digitale knudepunkter for cloud,
connectivity, digital media og finans,
hvilket fremmer netværk, vækst og
samhandel mellem vores kunder.
www.interxion.com

Ifølge Hans-Henrik Langsted efterspørger kunderne i dag certificerede
sikkerhedsløsninger, der rækker langt ud over det normale, fordi de ved, at it-nedbrud
kan dræbe en virksomhed. Eller i bedste fald koste dem dyrt.
“Kundernes krav er kolossalt høje. Især inden for regulerede industrier såsom finans og
life science kræver man det bedste af det bedste, og kun omkring 60 datacentre i hele
verden har samme høje sikkerhedsniveau som Interxions og vores egne,” siger HansHenrik Langsted.
Eksempler på de høje sikkerhedskrav er navngivning af alle døre og adskilt adgang til
strømforsyningsrum, så man undgår menneskelige fejl og misforståelser. Hertil kommer
mobile scannere, redundant infrastruktur og 24/7-onsite tekniker.
“Vi har set eksempler på, at it-nedbrud kan true virksomheders eksistens. I 2017 var
der for eksempel et nedbrud i verdens største lufthavn, Heathrow, fordi man forvekslede
to identiske rum, selvom der ellers var styr på alt andet. Sådanne småfejl må ikke
kunne ske, når man har med denne type virksomheder at gøre. Det er så kritisk, fordi
de handler om økonomi og menneskeliv. Derfor går vi ikke på kompromis med noget
som helst,” siger Hans-Henrik Langsted fra NNIT, som i oktober 2018 opnåede Tier IIIcertificering for sit nyeste datacenter.

Interxion skal understøtte europæisk strategi
De mange internationale kunder lægger nogle af deres tungeste complianceopgaver
hos NNIT, og her er det en fordel med en international samarbejdspartner på
datacenterområdet.
“Vi er født og opvokset i en svært reguleret branche, så vi forstår kundernes
udfordringer og hjælper dem med at leve op til de konstant stigende krav. Her er
vores partnerskab med Interxion en afgørende del af vores strategi, fordi vi med
Interxion kan tilbyde et europæisk netværk med direkte adgang til alle førende public
clouds og hubs,” siger Hans-Henrik Langsted og tilføjer:
”I de kommende år handler det for os om at gøre det endnu mere tydeligt, hvordan
man som virksomhed – uanset branche – kan omsætte det digitale økosystems
mange muligheder til en konkurrencemæssig fordel. Den opgave er vi meget
tændte på.”
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