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Hva innebærer en driftsstans for din 
bedrifts virksomhet? 
Hva koster det i tapte inntekter og kunder? 

Løsningen NHDC Co-lo racks dekker 
markedets stadig økende etterspørsel 
etter fysisk sikring og garantert 
tilgjengelighet. 

Du kan sette inn egne eller leie inntil 48 U 
høye racks i delt datasentermiljø. 

Fra ¼ til hele rack: 

 

SLA rapportering med web-
grensesnitt 

 
NHDC dataracks leveres som standard 
med to uavhengige strømforsyninger. 
Tilpasset UPS strøm og egen 

brannslokking i ett eller flere racks, leveres 
på forespørsel. 

Balansert sikkerhet 

Vi tilbyr kundene 24/7 tilgang til egne racks. 
Brukere mottar en personlig 
tilgangsløsning, biometriske løsninger 
leveres på forespørsel. Dette doble 
kontrollaget er til stede på flere nivåer i 
datasentrene våre eller etableres etter 
behov.  

Carrier-nøytrale datasentre 

NHDCs datasentre er nettverksnøytrale. 
Kundene kan du derfor velge hvilke(n) 
nettverksleverandør(er) de ønsker å bruke 
for å koble til utstyret sitt. Det tilbys 
tilknytninger til leverandører og/eller andre 
racks til en engangsoppsetts-pris. 

Tilpasning til kunders behov  

NHDC tar hensyn til kundenes ulike behov. 
I datasentrene kan man velge rack med lav 
tetthet (1-5 KW) eller rack med høyere 
tetthet (f.eks. 30 KW+). Alle racks leveres 
med to uavhengige strømforsyninger som 
standard.  

Kjøp av hele racks gir mer fleksibilitet og 
som oftest lavere pris. Man betaler en fast 
pris per rack, 1/4 eller 1/2 rack per måned. 
Andre kostnader som strøm og Internett 
avhenger av forbruket ditt, som du selv kan 
overvåke. Kunder kan også velge en «alt 
inklusive» løsning. Da betaler du en fast 
pris per måned for energiforbruket ditt. 
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Eksempler på tilvalg: 

• Rack 
• Låshåndtak 
• Blindpaneler  
• PDU’er 
• Remote hands 
• Kabelstyring 
• Kameraovervåkning 
• Dedikerte UPS’er og switcher 
• Brannslokking i et eller flere racks 
• Datamaskiner og nettverksutstyr 

Lokasjoner: 

• Oslo: Nedre Rommen 
• Oslo: Lindeberg 
• Asker: Billingstad 
• Halden: Halden 

Slik kommer du i gang… 

NHDC Racks er en løsning hvor du setter 
bedriftens servere i et eksternt, sikret miljø, 
men samtidig har full, fysisk tilgang til 
maskinene. I tillegg til at du kan drifte 
systemene dine fra eget miljø, har du 
mulighet for å benytte et konsoll i vårt 
datasenter med direkte LAN tilgang til ditt 
utstyr. 

 

 

 

 

 

Strøm faktureres etterskuddsvis etter 
faktisk forbruk for IT-last og kjøling med 
beregning av PUE. Normal PUE over året 
som et gjennomsnitt har en faktor på Ca. 
1.3.  
 
Les mer om nettverksløsninger her: 

 

Les mer om Remote hands tjenester 
her: 

 


