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Fleksible muligheter og lav risiko
For noen virksomheter utgjør investeringer 
i moderne løsninger for virksomhetskritisk 
infrastruktur både en finansiell og opera-
sjonell risiko. For å adressere denne utfor-
dringen har Coromatic utviklet et omfatten-
de tilbud innen Kritisk infrastruktur som en 
Tjeneste.  

Vi sørger for at driften er beskyttet fra 
uforutsette avbrudd og foretar nødvendige 
investeringer for å sikre uventede kostna-
der, og vi gjør dette regelmessig i tråd med 
servicenivåavtalen (SLA). 

Det gir mange fordeler for virksomheten.  
Å overlate ansvaret for å administrere infra-
strukturen som en Tjeneste (as a Service) 
til oss betyr at du ikke behøver å foreta 
store investeringer, men likevel ha mulighet 
fortsatt til å tilpasse etter endringer i forret-
ningsmessige behov. 

Digitalisering fører til helt nye krav til infrastruktur, og 
tilsynelatende grunnleggende forhold som strømforsyning og 
datakommunikasjon må fungere hele tiden for sikker drift. Før i 
tiden ble datakommunikasjon sett på som en støttefunksjon, men 
nå er det kritisk for hvilken som helst organisasjon. Det er derfor vi 
kaller det for virksomhetskritisk infrastruktur. 

Som ledende leverandør av løsninger for kritisk infrastruktur, 
som datasenter, sørger Coromatic for tilgang til strømforsyning 
og datakommunikasjon. For å si det enkelt, vi gjør det mulig for 
organisasjoner å drifte sine virksomheter uten avbrudd 24/7.  

Hele eller deler av ansvaret, ditt valg
Coromatic kan påta seg et totalt ansvar og risiko for hele 
anlegg, eventuelt deler av funksjoner. Og vi kan gjøre det for 
hele prosesser, fra analyse, strategi og design til implemen-
tering, drift og vedlikehold.

Basert på organisasjonen og de spesifikke behovene til uli-
ke enheter utvikler vi korresponderende nøkkelindikatorer 
(KPI). Disse kan være spesifikke servicenivåer for anlegg, el-
ler et bestemt kapasitetsnivå. Basert på dette kan vi levere 
på fast avtalepris. 

Coromatic påtar seg den operasjonelle risikoen for funksjo-
nen eller anlegget, fra implementering til service og vedlike-
hold, inkludert ansvaret for å fornye eller erstatte deler av 
løsningen.

Våre avtalte servicenivåavtaler (SLA) garanterer at alt nød-
vendig arbeid, reservedeler og forbruksmateriell er inklu-
dert i prisen. 

KRITISK INFRASTRUKTUR SOM EN TJENESTE

Coromatic,
Kritisk infrastruktur
som en Tjeneste



COROMATIC.NO

Om Coromatic
Som ledende leverandør av løsninger for kritisk infra-
struktur, som datasenter, sørger Coromatic for tilgang til 
strømforsyning og datakommunikasjon. Sagt enkelt, vi gjør 
organisasjoner i stand til å drifte sine virksomheter uten 
avbrudd. 

Coromatic har et unikt og omfattende tilbud, og vi påtar oss 
fullt ansvar for strategi og design til integrasjon, vedlikehold 
og drift av virksomhetskritisk infratsruktur. Vår ekspertise 
omfatter energieffektive og omfattende løsninger innen 
sikker strømforsyning, nettverk, datakommunikasjon og 
sikkerhet. 

Coromatic jobber over hele verden. Vi har levert løsninger 
og tjenester innen virksomhetskritisk infrastruktur til over 
1000 selskaper og organisasjoner innen alle bransjer, i over 
50 land.  

Uansett om du planlegger å bygge 

et nytt datasenter, sikre kritisk 

kommunikasjon i en bygning, eller 

ser etter måter for å forbedre eller 

sikre anleggene for fremtiden, 

kan Coromatic administrere din 

virksomhetskritiske infrastruktur 

som en Tjeneste. 
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Coromatic gjør det mulig for organisasjoner å drive sine virksom-
heter uten avbrudd. Som den ledende leverandøren av løsninger 
for kritisk infrastruktur, som datasenter, sikrer vi tilgjengelighet til 
strømforsyning og datakommunikasjon.

Mer informasjon finner du på coromatic.no
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Coromatic är den 
ledande leverantören 
av lösningar för Critical 
Facilities Solutions, 
exempelvis datacenter. 

Vi säkrar tillgänglighet 
till kraftförsörjning och 
datakommunikation 24/7.
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