BROSJYRE

Datasenter
for alle behov

Tilgang til data er
en kritisk faktor
Tilgang til data er i dag avgjørende innen alle områder, både i næringsliv,
offentlig tjenestesektor og myndigheter. Det finnes ikke rom for forstyrrelser i
datatrafikken.
Samtidig finnes det en mengde tjenester, applikasjoner og systemer som
kontrollerer hvordan vi har tilgang til data, i tillegg til ulike leveransemodeller for
hvordan data lagres. Dette kan være både skytjenester eller individuelt tilpasset
IT-infrastruktur.
Uansett må data både i dag og i framtiden lagres på- og distribueres fra et
fysisk sted. Her kommer datasenteret inn. Tilsvarende hjerte i blodsystemet, er
datasenteret er det digitale hjertet i enhver bedrift og offentlige institusjoner.

En helhetlig løsning som
ivaretar sikkerhet og miljø
Hos Coromatic har vi bred erfaring innen utvikling, bygging og vedlikehold av
datasentre og serverrom. I årenes løp har vi levert over 1000 datasentre til mange
ulike organisasjoner i de nordiske land og internasjonalt. Vi vet derfor at ulike
organisasjoner har forskjellige behov, og kan med utgangspunkt i dette designe
den beste løsningen for nettopp ditt datasenter.
Etter en grundig analyse foreslår vi en løsning med utgangspunkt i den
aktuelle kundens behov og forutsetninger. Under den tekniske planleggingen
og utformingen retter vi fokus på miljø og energieffektivitet, i tillegg til krav til
sikkerhet og driftsstabilitet.
Vår styrke ligger i vår evne til å se det hele bildet, kombinert med kompetansen
vi innehar i egen organisasjon. Det betyr at vi påtar oss ansvaret for at de
ulike delene og systemene i datasenteret fungerer godt sammen, med riktig
sikkerhetsnivå basert på reelle behov i organisasjonen.

En tydelig prosess
bygget på erfaring og
beste praksis
Basert på mange års erfaring, med vår brede kompetanse,
tidligere prosjekter og bransjestandarder har Coromatic utviklet
en markedsledende prosess for datasenterprosjekter.

Analyse og strategi danner grunnlaget
Vi starter alltid med å skaffe oss inngående forståelse av de spesifikke behovene
og kravene i din organisasjon. Med dette
som bakgrunn, kombinert med en grundig
analyse fra vårt rådgiverteam kan utvikle en
strategi og en løsning som er tilpasset dine
behov og krav.
Spesialtilpasset design
Neste steg er å utarbeide datasenterets
utvendige og innvendige design. Vi kan
utvikle og bygge datasenteret for deg, enten
det er et helt nytt datasenter, utskifting
av et allerede eksisterende, eller bygging i
ekstra krevende miljøer. Vi samarbeider ofte
med arkitekter og eiendomsutviklere for å
optimalisere designet.
Modulære datasentre blir stadig mer
populære i takt med det konstant økende
behovet for datakapasitet. Med vår design
og våre ferdigproduserte moduler kan vi
utvide datasenteret så snart dine behov
endrer seg.
Installasjon
Vi har en stor serviceorganisasjon med rekkevidde over hele Norden. Når vi bygger datasenteret, oppfyller vi alle myndighetskrav
til kommunikasjon, kjøling, ventilasjon, UPS
(avbruddsfri strømforsyning), sikkerhet,
brannsikring og overvåking.

Sikker og enkel IT-flytting
Flytting av IT-infrastruktur kan være svært
krevende og må planlegges nøye for å unngå avbrudd i den operative virksomheten.
Coromatic har omfattende erfaring innen IT
– flytting som gjør at organisasjoner får en
smidig overgang til ett nytt datasenter.
Lokal service, vedlikehold og kontroll
Datasentre trenger løpende service og vedlikehold, som all annen infrastruktur. Vi tilbyr ordinær service og vedlikeholdsjenester
fra vår serviceorganisasjon som opererer
lokalt i hele Norden. Service og vedlikehold
er viktige deler av vårt tjenestetilbud, og vi
inngår alltid separate serviceavtaler.
Ordinært vedlikehold av et datasenter omfatter regelmessige ettersyn. Våre spesialister sjekker alle funksjoner ved datasenteret
slik at du som kunde er trygg på at all kritisk
infrastruktur fungerer. Regelmessige ettersyn gir deg også svar på om datasenteret
oppfyller lovpålagte krav og industristandarder.
Klimafokus
Vi har et dedikert team som strømlinjeformer klimasmarte datasentertjenester. Videre kan vi designe og bygge datasentre med
optimalt energiforbruk og smarte løsninger
for varmegjenvinning.

Coromatic sikrer tilgang til strømforsyning og datakommunikasjon
til virksomhetskritiske funksjoner. Vi sikrer høy tilgjengelighet
og produktivitet, redder liv gjennom avbruddsfri drift 24/7 og
optimaliserer energiforbruket.

Coromatic tar ansvar for
daglig drift av datasenteret
For de fleste bedrifter er ikke driften av et datasenter en kjernevirksomhet,
men det kan likevel medføre høye krav og kostnader ganske enkelt fordi
anleggene er driftskritiske. Coromatic møter disse utfordringene ved å tilby en
serviceportefølje på tre ulike nivåer. Dette letter presset på våre kunder. Vi kan
overtar ansvaret for avbruddsfri drift av et kritisk anlegg, og sørger for at det
fungerer optimalt 24/7.

Site Management
Site management innebærer at din organisasjon trygt kan sette ut administrasjonen
av datasenteret til Coromatic. Coromatic
påtar seg ansvaret og representerer din
organisasjon innen sikring av anlegget, som
hendelseshåndtering, ytelsesrapportering
og kapasitetshåndtering, men også budsjettering og livssyklushåndtering av utstyr.
Som kunde vil du beholde kontroll gjennom
avtalte servicenivåer. Dette driftsalternativet gir deg som kunde bedre økonomisk
oversikt, reduserer teknisk risiko og opprettholder din kontinuerlige kontroll med
vedlikehold og andre tjenester som utføres
ved anlegget.

Critical Facilities as a service
Investeringer i bygging eller fornying av et
datasenter medfører både finansiell risiko
og driftsrisiko. Konseptet Critical Facilities
as a Service innebærer at Coromatic påtar
seg datasenterets driftsrisiko gjennom en
avtale med oppetidskrav (SLA). Gebyrene
baseres på minimert nedetid, og øker i takt
med tidsbruken fram til gjenoppretting av
funksjonene.
Der Coromatic leverer datasenteret som en
tjeneste, unngår våre kunder større investeringer. I stedet betaler kunden en avtalt
fastpris basert på anleggets faktiske kapasitetsnivå, som kan variere over tid.

Site operations
Coromatic påtar seg ansvaret for all service
ved datasenteret for å optimere anleggets
funksjonalitet framfor å kun drifte det til
laveste pris. Dette ansvaret varer ut hele
livssyklusen til datasenteret, og sørger for
at anlegget oppfyller industristandarder og
krav.

Coromatic sikrer tilgang til strømforsyning og datakommunikasjon
til virksomhetskritiske funksjoner. Vi sikrer høy tilgjengelighet
og produktivitet, redder liv gjennom avbruddsfri drift 24/7 og
optimaliserer energiforbruket.

En tydelig prosess bygget
på erfaring og beste praksis
Basert på mange års erfaring, med vår brede
kompetanse, tidligere prosjekter og bransjestandarder
har Coromatic utviklet en markedsledende prosess for
datasenterprosjekter.
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