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B R O S J Y R E



Digitaliseringen stiller nye krav 
Men digitalisering stiller også helt nye krav 
til infrastruktur. Tilsynelatende grunnleg-
gende ting som strømforsyning og da-
takommunikasjon blir avgjørende for at 
virksomheten i det hele tatt kan fungere. 
Fra tidligere å bli betraktet som støttefunk-
sjoner, er strøm og datakommunikasjon i 
dag organisasjonens sentralnervesystem. 

Hva skulle for eksempel banker vært uten 
internettilgang? Mobiloperatører uten fun-
gerende basestasjoner? Og sykehus uten 
fungerende røntgenmaskiner? Robust og 
stabil datakommunikasjon og strømforsy-
ning er grunnleggende for at alle organisa-
sjoner skal fungere. Derfor bruker vi beteg-
nelsen virksomhetskritisk infrastruktur. 

Som den ledende leverandøren av løsninger 
for virksomhetskritisk infrastruktur, som 
datasenter, sikrer Coromatic tilgjengelighet 
til kraftforsyning og datakommunikasjon. 

Vi gjør det helt enkelt mulig for selskaper og 
organisasjoner å drive sin virksomhet uten 
avbrudd. 

Coromatic har et unikt og heldekkende 
tjenestetilbud, der vi tar fullt ansvar fra 
strategi og design til integrasjon, service 
og drift av virksomhetskritisk infrastruktur. 

Vi sørger for avbruddsfri drift
i alle typer virksomheter.
Digitalisering gjør ting mulig som man ikke kunne forestille 
seg tidligere. De tradisjonelle  forretningsmodellene utfordres. 
Digitalisering gjør at selskaper sparer tid og penger i tillegg til at 
flere tjenester og produkter blir tilgjengelige til en lavere kostnad. 
Vi vil oppleve både innovasjon og mange nye, spennende muligheter 
fremover.  

Vi leverer energieffektive totalløsninger for strøm, kjøling, 
nettverk og datakommunikasjon i tillegg til sikkerhet. 

Rådgivning
I takt med digitaliseringen og det faktum at virksomheter 
må fungere 24/7 blir investeringen i virksomhetskritiske 
anlegg et mer komplekst og strategiskt spørsmål. Med 
vårt team av seniorrådgivere bistår vi organisasjoner med 
å analysere behovene og utarbeide strategier for virksom-
hetskritiske anlegg,  og implementere disse slik at anlegge-
ne fungerer avbruddsfritt. 

Vi kan bistå med teknisk rådgivning og levere alt fra enkelt-
vise komponenter til komplette og nøkkelferdige anlegg. 
Dette gir gevinster som økt effektivitet , prestasjonsforbe-
dringer og reduserte kostnader. 

Tilgjengelig service
Vi har en solid, lokal serviceorganisasjon med kompetente 
teknikere som sikrer avbruddsfri drift til alle døgnets timer. 
Vi utarbeider tilpassede service- og vedlikeholdsplaner for 
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• Reservekraft

• UPS - Sikker strømforsyning

• Nettverk og kommunikasjon

• Kjøling

• Prefabrikerte datasentre

• Rådgivningstjenester

• Sikkerhetsanalyser

• Energioptimalisering

• Service

• as a Service (som en tjeneste)

å sikre at kundene alltid skal ha rett tekni-
ker på plass, innen en garantert responstid. 

Helhetsansvar for drift 24/7
Vi kan ta ansvar for ulike nivåer av driftsan-
svar for våre kunders virksomhetskritiske 
anlegg. En av våre tjenester er å overta hele 
driften av den fysiske infrastrukturen.  Det 
innebærer at vi 24/7 alle dager i året sørger 
for uavbrutt drift for anlegget til vår kunde. 

Vi tilbyr  servicenivåavtale og garanterer at 
arbeid, forbruksmateriell og reservedeler 
inngår. Sammen utarbeider vi hvilke krav 
dere har, og hvilke nøkkeltall som skal rap-
porteres. 

Holdbarhet
I takt med det voksende behovet innen IT, 
øker også behovet for sikker kraft. I Coro-
matic legger vi stor vekt på energibespa-
relser, helt fra prosjekteringsfasen til den 
løpende drift av anleggene. For våre kunder 
gir energioptimalisering både reduserte 
energikostnader, men det viser også at vi tar 
miljøhensyn på alvor. 

Prefabrikerte datasenter for hele verden 
Coromatic International leder prosjekter og 
leverer prefabrikerte datasentre over hele 
verden. Vi håndterer hele kjeden fra pro-
sjektering og design til produksjon, leveran-
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COROMATIC NORGE - COROMATIC.NO

se og drift av datasenter uansett om det er i Nepal, Rwanda 
eller Somalia. 

Om Coromatic
Coromatic har hele verden som marked. Vi har levert løsnin-
ger og tjenester for virksomhetskritisk infrastruktur til over 
1000 virksomheter og organisasjoner i over 50 land, og i alle 
typer bransjer.  
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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

Coromatic är den 
ledande leverantören 
av lösningar för Critical 
Facilities Solutions, 
exempelvis datacenter. 

Vi säkrar tillgänglighet 
till kraftförsörjning och 
datakommunikation 24/7.

coromatic.se
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