
 
  

Nordic Hub Data Centers er etablert 
av mennesker med lang fartstid i 
datasenter- bransjen. Med på laget 
har vi folk som har jobbet for de 
største og mest seriøse aktørene i 
markedet som Basefarm, DigiPlex, 
Song Networks/TDC, NTC og Blix 
Solutions. gjennom en årrekke. Vårt 
mål er å levere markedets beste 
kombinasjon av service, løsninger, 
tjenester samt pris. 
NHDC AS tilbyr solide løsninger 
innenfor utleie av rack, rack kuber, 
datahaller og datasenter som 
inkluderer, redundant kjøling, strøm 
og balansert sikkerhet.  
Som kunde får du en SLA med 100% 
oppetidsgaranti. 
For best mulig driftsmiljø og kjøling vil 
alle våre rack bygges i kuber med 
integrerte kjøleløsninger.  

Information technology solutions 

MILJØPOLICY 
Vi i NHDC lar oss inspirere av FNs bærekrafts-
mål og har spesielt søkelys på forbedringer 
innenfor følgende områder: 
 
 
 

 
NHDC har en bevisst gjenbruksstrategi og 
moderniserer eksisterende infrastruktur samt 
bygningsmasse i den hensikt å redusere vårt 
CO2 fotavtrykk framover. Våre generatorer vil 
kjøres med fossilfritt drivstoff som er ISCC EU 
sertifisert. Dokumentert på sporbarhet og 
bærekraft. Medfører ikke avskoging, og er ikke i 
konflikt med matproduksjon. Fair trade-produkt. 
Alle våre datasentre legges til by eller bynære 
strøk som forenkler reisevei og har nærhet til 
kollektiv transport. 

SOSIALT ANSVAR 
Vi skal være aktive i nærmiljøet og er 
tilgjengelige for skoler, universiteter eller 
forskningsparker og andre som ønsker å 
vite mer om datasentre. 
VÅR GARANTI 
Som kunde hos oss skal du alltid bli hørt.  
Vi holder det vi lover og vi skal sørge for 
at du som kunde og dine sluttkunder skal 
være fornøyd med våre tjenester. Vi har 
en «åpen bok» policy og som kunde får 
du både innsyn i teknisk infrastruktur, 
vedlikeholdsrapporter, avvik og 
fremtidige prosjekter. 
Vi ønsker å dele vår erfaring slik at vi 
sammen får mulighet til å utvikle oss og 
bli enda bedre. 

L O K A S J O N  
• Nedre Rommen 5, 0988 Oslo. 
• 3 min. gangavstand fra T-

bane og buss. Parkering på 
stedet. 

H V A  E R  I N K L U D E R T  
• 18 rackposisjoner F.eks APC 

75 cm x 42U, låsbare rack 
• Tilgang på A+B 230/400 VAC 

strømforsyning 
• Inntil 175 KW APC In-Row 

kjøling (n+1) på UPS 
strømforsyning 

• LED 4000K (nøytralhvit) 
belysning  

• VESDA tidligvarsling om 
brann 

• Brannslokking med Clean 
agent FS 49 C2 

• Fri tilgang til 2 MMR (telekom) 
rom 

• Grunnleggende 
videoovervåkning med 7 
dagers lagring 

• MIFARE DESfire EV2, RFID 
adgangskort 

• Tilgang på parkering, lounge 
og møterom. 

UTVALGTE OPSJONER 
• Rack inntil 48U 
• 48 VDC 
• Blindpaneler  
• PDU’er 
• Remote hands tjenester 
• Utvidet kameraovervåkning og 

lagringstid 
• Nettverksløsninger 
• Dedikerte UPS’er og 

strømswitcher 
• Datamaskiner og 

nettverksutstyr 
• Leie av lagerplass 
• Mobillegitimasjon 
• Web basert SLA rapportering 
• Tilgang på kontorplasser 
• Feberkontroll 
• Dedikerte kontor og 

parkeringsplasser 

Introduksjonstilbud:  
Hot-Isle kube m/18 rack, nær deg! 
Attraktive priser og fleksible avtaleperioder på plass, strøm og kjøling! 

 



 

Anders Korshavn 
Chief Executive Officer - Nordic Hub Data Centers 
E-post: ak@nhdc.no 
Telefon: 400 00 909 
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/anderskorshavn/  

V Å R T  T I L B U D  
Alle våre løsninger er basert på 
leie uten bindingstid og vi tilbyr 
god skalerbarhet både på enkle 
rack og avtalt strømbehov. 

S T R Ø M  
Sikker strømforsyning er en 
selvfølge og vi leverer redundant 
strøm som inkluderer UPS, 
batterier og generatorer. 

NETTVERK 
Vi har de fleste 
nettverksoperatører tilgjengelig i 
datasenteret. Datasenteret har to 
adskilte føringsveier inn til bygget. 
 
Les mer om Nordic Hub Data 
Centers på vår hjemmeside: 
www.nhdc.no  

CO-LO RACKS 
NHDC CO-LO ¼ til 1/1 datarack leveres som 
standard med to uavhengige strømforsyninger. 
PRIVATE ROM 
I NHDCs datasentre kan du velge å leie private 
rom slik at utstyret er helt atskilt fra andre 
kunder. Private rom kan, ved behov, utstyres 
med egen UPS, kjøling og brannslokking for 
ytterligere atskillelse. 
TVILLING/MULTI DATA SENTER  
Takket være våre mange datasentre kan du 
raskt og effektivt installere en speilvendt eller 
multi-site løsning. 
GJENOPPRETTING ETTER KATASTROFE 
Flere datasentre og nettverk skaper gode 
løsninger mot bortfall av datatjenester. 
BYGGE EGET ELLER KOMBINERE 
NHDC med partnere, designer og leverer et 
bredt spekter av sertifiserte løsninger og 
tjenester innen servere, racks, private rom, 
tvilling eller multi- datasenter, bygge eget mv. 
Referanser på forespørsel. 
NETTVERK 
NHDC tilbyr skreddersydde nettverkstjenester. 

La oss finne gode løsninger sammen 

Andre NHDC løsninger 

Vi ønsker å samarbeide med deg slik at din virksomhet oppnår konkurransekraft 

Kim Bechstrøm 
Key Acct. Sales Manager - Nordic Hub Data Centers 
E-post: kb@nhdc.no 
Telefon: 952 30 365 
Linkedin: linkedin.com/in/kim-bechstrøm-272707243  

STRAGISK OG FINANSIELL PLANLEGGING 
Vi forstår at forskjellige kunder har forskjellige 
behov over tid og vi legger til rette for dette 
sammen med deg. 
BEHOVSANALYSER 
Med mange års erfaring har våre ansatte 
evnene og ekspertisen til å ta virksomheten din 
til neste nivå! 
STEDSVALG OG ANSKAFFELSER 
Utvikle virksomheten din på de riktige stedene 
med de riktige leverandørene og kontrakter! 
DESIGN OG PROSJEKTERING 
Nå forretningsmålene dine ved hjelp av riktig 
design og prosjektering som bygger opp under 
ditt foretaks målsettinger! 
DRIFT & VEDLIKEHOLD 
Du trenger oppetid og tilgjengelighet i samsvar 
med lover, regelverk og standarder. 
SIKKERHET OG STANDARDER 
Vi sørger for at din bedrift blir sertifisert ift. 
myndighets og kundekrav. 
REMOTE HANDS 
Vi tilbyr praktisk og teknisk kompetanse i de 
tilfeller man mangler egne ressurser for å 
gjennomføre oppgaver i datasenteret. 

Tilpassede tjenester 



 
  

Nordic Hub Data Centers er etablert 
av mennesker med lang fartstid i 
datasenter- bransjen. Med på laget 
har vi folk som har jobbet for de 
største og mest seriøse aktørene i 
markedet som Basefarm, DigiPlex, 
Song Networks/TDC, NTC og Blix 
Solutions. gjennom en årrekke. Vårt 
mål er å levere markedets beste 
kombinasjon av service, løsninger, 
tjenester samt pris. 
NHDC AS tilbyr solide løsninger 
innenfor utleie av rack, rack kuber, 
datahaller og datasenter som 
inkluderer, redundant kjøling, strøm 
og balansert sikkerhet.  
Som kunde får du en SLA med 100% 
oppetidsgaranti. 
For best mulig driftsmiljø og kjøling vil 
alle våre rack bygges i kuber med 
integrerte kjøleløsninger.  

Information technology solutions 

MILJØPOLICY 
Vi i NHDC lar oss inspirere av FNs bærekrafts-
mål og har spesielt søkelys på forbedringer 
innenfor følgende områder: 
 
 
 

 
NHDC har en bevisst gjenbruksstrategi og 
moderniserer eksisterende infrastruktur samt 
bygningsmasse i den hensikt å redusere vårt 
CO2 fotavtrykk framover. Våre generatorer vil 
kjøres med fossilfritt drivstoff som er ISCC EU 
sertifisert. Dokumentert på sporbarhet og 
bærekraft. Medfører ikke avskoging, og er ikke i 
konflikt med matproduksjon. Fair trade-produkt. 
Alle våre datasentre legges til by eller bynære 
strøk som forenkler reisevei og har nærhet til 
kollektiv transport. 

SOSIALT ANSVAR 
Vi skal være aktive i nærmiljøet og er 
tilgjengelige for skoler, universiteter eller 
forskningsparker og andre som ønsker å 
vite mer om datasentre. 
VÅR GARANTI 
Som kunde hos oss skal du alltid bli hørt.  
Vi holder det vi lover og vi skal sørge for 
at du som kunde og dine sluttkunder skal 
være fornøyd med våre tjenester. Vi har 
en «åpen bok» policy og som kunde får 
du både innsyn i teknisk infrastruktur, 
vedlikeholdsrapporter, avvik og 
fremtidige prosjekter. 
Vi ønsker å dele vår erfaring slik at vi 
sammen får mulighet til å utvikle oss og 
bli enda bedre. 

L O K A S J O N  
• Nedre Rommen 5, 0988 Oslo. 
• 3 min. gangavstand fra T-

bane og buss. Parkering på 
stedet. 

H V A  E R  I N K L U D E R T  
• ¼,1/3, ½ eller 1/1 75/80 cm x 

42U, låsbare rack 
• Tilgang på A+B 230/400 VAC 

strømforsyning 
• Inntil 175 KW APC In-Row 

kjøling (n+1) på UPS 
strømforsyning 

• LED 4000K (nøytralhvit) 
belysning  

• VESDA tidligvarsling om 
brann 

• Gassbasert brannslokking 
• Fri tilgang til 2 MMR (telekom) 

rom 
• Grunnleggende 

videoovervåkning med 7 
dagers lagring 

• MIFARE DESfire EV2, RFID 
adgangskort 

• Tilgang på parkering, lounge 
og møterom. 

UTVALGTE OPSJONER 
• Sikringsstørrelse fra 6-20A 
• Væskekjøling, 

direkte/indirekte 
• 48 VDC 
• Blindpaneler  
• PDU’er og strømlister 
• Remote hands tjenester 
• Utvidet kameraovervåkning og 

lagringstid 
• Preterminerte 

nettverksløsninger 
• Dedikerte UPS’er og 

strømswitcher 
• Datamaskiner og 

nettverksutstyr 
• Leie av lagerplass 
• Mobillegitimasjon 
• Web basert SLA rapportering 
• Tilgang på kontorplasser 
• Dedikerte kontor og 

parkeringsplasser 
• Utstyrspant 

Introduksjonstilbud:  
Walk-in co-location rack ferdig satt opp! 
Attraktive priser og fleksible avtaleperioder på plass, strøm og kjøling! 

 

Avbildet: 42U rack inndelt i 3 moduler 



 

Anders Korshavn 
Chief Executive Officer - Nordic Hub Data Centers 
E-post: ak@nhdc.no 
Telefon: 400 00 909 
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/anderskorshavn/  

V Å R T  T I L B U D  
Alle våre løsninger er basert på 
leie uten bindingstid og vi tilbyr 
god skalerbarhet både på enkle 
rack og avtalt strømbehov. 

S T R Ø M  
Sikker strømforsyning er en 
selvfølge og vi leverer redundant 
strøm som inkluderer UPS, 
batterier og generatorer. 

NETTVERK 
Vi har de fleste 
nettverksoperatører tilgjengelig i 
datasenteret. Datasenteret har to 
adskilte føringsveier inn til bygget. 
 
Les mer om Nordic Hub Data 
Centers på vår hjemmeside: 
www.nhdc.no  

CO-LO KUBE 
NHDC Kube fra 18 datarack leveres som 
standard med to uavhengige strømforsyninger. 
PRIVATE ROM 
I NHDCs datasentre kan du velge å leie private 
rom slik at utstyret er helt atskilt fra andre 
kunder. Private rom kan, ved behov, utstyres 
med egen UPS, kjøling og brannslokking for 
ytterligere atskillelse. 
TVILLING/MULTI DATA SENTER  
Takket være våre mange datasentre kan du 
raskt og effektivt installere en speilvendt eller 
multi-site løsning. 
GJENOPPRETTING ETTER KATASTROFE 
Flere datasentre og nettverk skaper gode 
løsninger mot bortfall av datatjenester. 
BYGGE EGET ELLER KOMBINERE 
NHDC med partnere, designer og leverer et 
bredt spekter av sertifiserte løsninger og 
tjenester innen servere, racks, private rom, 
tvilling eller multi- datasenter, bygge eget mv. 
Referanser på forespørsel. 
NETTVERK 
NHDC tilbyr skreddersydde nettverkstjenester. 

La oss finne gode løsninger sammen 

Andre NHDC løsninger 

Vi ønsker å samarbeide med deg slik at din virksomhet oppnår konkurransekraft 

Kim Bechstrøm 
Key Acct. Sales Manager - Nordic Hub Data Centers 
E-post: kb@nhdc.no 
Telefon: 952 30 365 
Linkedin: linkedin.com/in/kim-bechstrøm-272707243  

STRAGISK OG FINANSIELL PLANLEGGING 
Vi forstår at forskjellige kunder har forskjellige 
behov over tid og vi legger til rette for dette 
sammen med deg. 
BEHOVSANALYSER 
Med mange års erfaring har våre ansatte 
evnene og ekspertisen til å ta virksomheten din 
til neste nivå! 
STEDSVALG OG ANSKAFFELSER 
Utvikle virksomheten din på de riktige stedene 
med de riktige leverandørene og kontrakter! 
DESIGN OG PROSJEKTERING 
Nå forretningsmålene dine ved hjelp av riktig 
design og prosjektering som bygger opp under 
ditt foretaks målsettinger! 
DRIFT & VEDLIKEHOLD 
Du trenger oppetid og tilgjengelighet i samsvar 
med lover, regelverk og standarder. 
SIKKERHET OG STANDARDER 
Vi sørger for at din bedrift blir sertifisert ift. 
myndighets og kundekrav. 
REMOTE HANDS 
Vi tilbyr praktisk og teknisk kompetanse i de 
tilfeller man mangler egne ressurser for å 
gjennomføre oppgaver i datasenteret. 

Tilpassede tjenester 



 
  

Nordic Hub Data Centers er etablert 
av mennesker med lang fartstid i 
datasenter- bransjen. Med på laget 
har vi folk som har jobbet for de 
største og mest seriøse aktørene i 
markedet som Basefarm, DigiPlex, 
Song Networks/TDC, NTC og Blix 
Solutions. gjennom en årrekke. Vårt 
mål er å levere markedets beste 
kombinasjon av service, løsninger, 
tjenester samt pris. 
NHDC AS tilbyr solide løsninger 
innenfor utleie av rack, rack kuber, 
datahaller og datasenter som 
inkluderer, redundant kjøling, strøm 
og balansert sikkerhet.  
Som kunde får du en SLA med 100% 
oppetidsgaranti. 
For best mulig driftsmiljø og kjøling vil 
alle våre rack bygges i kuber med 
integrerte kjøleløsninger.  

Information technology solutions 

MILJØPOLICY 
Vi i NHDC lar oss inspirere av FNs bærekrafts-
mål og har spesielt søkelys på forbedringer 
innenfor følgende områder: 
 
 
 

 
NHDC har en bevisst gjenbruksstrategi og 
moderniserer eksisterende infrastruktur samt 
bygningsmasse i den hensikt å redusere vårt 
CO2 fotavtrykk framover. Våre generatorer vil 
kjøres med fossilfritt drivstoff som er ISCC EU 
sertifisert. Dokumentert på sporbarhet og 
bærekraft. Medfører ikke avskoging, og er ikke i 
konflikt med matproduksjon. Fair trade-produkt. 
Alle våre datasentre legges til by eller bynære 
strøk som forenkler reisevei og har nærhet til 
kollektiv transport. 

SOSIALT ANSVAR 
Vi skal være aktive i nærmiljøet og er 
tilgjengelige for skoler, universiteter eller 
forskningsparker og andre som ønsker å 
vite mer om datasentre. 
VÅR GARANTI 
Som kunde hos oss skal du alltid bli hørt.  
Vi holder det vi lover og vi skal sørge for 
at du som kunde og dine sluttkunder skal 
være fornøyd med våre tjenester. Vi har 
en «åpen bok» policy og som kunde får 
du både innsyn i teknisk infrastruktur, 
vedlikeholdsrapporter, avvik og 
fremtidige prosjekter. 
Vi ønsker å dele vår erfaring slik at vi 
sammen får mulighet til å utvikle oss og 
bli enda bedre. 

L O K A S J O N  
• Nedre Rommen 5, 0988 Oslo. 
• 3 min. gangavstand fra T-

bane og buss. Parkering på 
stedet. 

H V A  E R  I N K L U D E R T  
• 22-45U låsbare rack 
• Redusert strømforbruk på 

datautstyr 
• Tilgang på A+B 230/400 VAC 

strømforsyning 
• 50-100 KW kjøleeffekt 
• Ikke brennbar, miljøvennlig 

kjølevæske med høy grad av 
varmegjenvinning 

• LED 4000K (nøytralhvit) 
rombelysning  

• VESDA tidligvarsling om 
brann 

• Gassbasert brannslokking i 
datahaller 

• Fri tilgang til 2 MMR (telekom) 
rom 

• Grunnleggende 
videoovervåkning med 7 
dagers lagring 

• MIFARE DESfire EV2, RFID 
adgangskort 

• Tilgang på parkering, lounge 
og møterom 

UTVALGTE OPSJONER 
• Spesialtilpasset datautstyr 
• 48 VDC 
• Blindpaneler  
• PDU’er og strømlister 
• Remote hands tjenester 
• Utvidet kameraovervåkning og 

lagringstid 
• Preterminerte 

nettverksløsninger 
• Dedikerte UPS’er og 

strømswitcher 
• Datamaskiner og 

nettverksutstyr 
• Leie av lagerplass 
• Mobillegitimasjon 
• Web basert SLA rapportering 
• Tilgang på kontorplasser 
• Dedikerte kontor og 

parkeringsplasser 
• Utstyrspant 

Nytt fra NHDC:  
Væskekjølte rack for høye ytelser! 
Attraktive priser og fleksible avtaleperioder på plass, strøm og kjøling! 

 

Avbildet: 42U væskekjølt rack inndelt i moduler 



 

Anders Korshavn 
Chief Executive Officer - Nordic Hub Data Centers 
E-post: ak@nhdc.no 
Telefon: 400 00 909 
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/anderskorshavn/  

V Å R T  T I L B U D  
Alle våre løsninger er basert på 
leie uten bindingstid og vi tilbyr 
god skalerbarhet både på enkle 
rack og avtalt strømbehov. 

S T R Ø M  
Sikker strømforsyning er en 
selvfølge og vi leverer redundant 
strøm som inkluderer UPS, 
batterier og generatorer. 

NETTVERK 
Vi har de fleste 
nettverksoperatører tilgjengelig i 
datasenteret. Datasenteret har 
adskilte føringsveier inn til bygget. 
 
Les mer om Nordic Hub Data 
Centers på vår hjemmeside: 
www.nhdc.no  

CO-LO RACKS 
¼,1/3, ½ eller 1/1 75/80 cm x 42U, låsbare rack. 
CO-LO KUBE 
NHDC Kube fra 18 datarack leveres som 
standard med to uavhengige strømforsyninger. 
PRIVATE ROM 
I NHDCs datasentre kan du velge å leie private 
rom slik at utstyret er helt atskilt fra andre 
kunder. Private rom kan, ved behov, utstyres 
med egen UPS, kjøling og brannslokking for 
ytterligere atskillelse. 
TVILLING/MULTI DATA SENTER  
Takket være våre mange datasentre kan du 
raskt og effektivt installere en speilvendt eller 
multi-site løsning. 
GJENOPPRETTING ETTER KATASTROFE 
Flere datasentre og nettverk skaper gode 
løsninger mot bortfall av datatjenester. 
BYGGE EGET ELLER KOMBINERE 
NHDC med partnere, designer og leverer et 
bredt spekter av sertifiserte løsninger og 
tjenester innen servere, racks, private rom, 
tvilling eller multi- datasenter, bygge eget mv. 
Referanser på forespørsel. 
NETTVERK 
NHDC tilbyr skreddersydde nettverkstjenester. 

La oss finne gode løsninger sammen 

Andre NHDC løsninger 

Vi ønsker å samarbeide med deg slik at din virksomhet oppnår konkurransekraft 

Kim Bechstrøm 
Key Acct. Sales Manager- Nordic Hub Data Centers 
E-post: kb@nhdc.no 
Telefon: 952 30 365 
Linkedin: linkedin.com/in/kim-bechstrøm-272707243 

STRAGISK OG FINANSIELL PLANLEGGING 
Vi forstår at forskjellige kunder har forskjellige 
behov over tid og vi legger til rette for dette 
sammen med deg. 
BEHOVSANALYSER 
Med mange års erfaring har våre ansatte 
evnene og ekspertisen til å ta virksomheten din 
til neste nivå! 
STEDSVALG OG ANSKAFFELSER 
Utvikle virksomheten din på de riktige stedene 
med de riktige leverandørene og kontrakter! 
DESIGN OG PROSJEKTERING 
Nå forretningsmålene dine ved hjelp av riktig 
design og prosjektering som bygger opp under 
ditt foretaks målsettinger! 
DRIFT & VEDLIKEHOLD 
Du trenger oppetid og tilgjengelighet i samsvar 
med lover, regelverk og standarder. 
SIKKERHET OG STANDARDER 
Vi sørger for at din bedrift blir sertifisert ift. 
myndighets og kundekrav. 
REMOTE HANDS 
Vi tilbyr praktisk og teknisk kompetanse i de 
tilfeller man mangler egne ressurser for å 
gjennomføre oppgaver i datasenteret. 

Tilpassede tjenester 



 
  

Nordic Hub Data Centers er etablert 
av mennesker med lang fartstid i 
datasenter- bransjen. Med på laget 
har vi folk som har jobbet for de 
største og mest seriøse aktørene i 
markedet som Basefarm, DigiPlex, 
Song Networks/TDC, NTC og Blix 
Solutions. gjennom en årrekke. Vårt 
mål er å levere markedets beste 
kombinasjon av service, løsninger, 
tjenester samt pris. 
NHDC AS tilbyr solide løsninger 
innenfor utleie av rack, rack kuber, 
datahaller og datasenter som 
inkluderer, redundant kjøling, strøm 
og balansert sikkerhet.  
Som kunde får du en SLA med 100% 
oppetidsgaranti. 
For best mulig driftsmiljø og kjøling vil 
alle våre rack bygges i kuber med 
integrerte kjøleløsninger.  

Information technology solutions 

MILJØPOLICY 
Vi i NHDC lar oss inspirere av FNs bærekrafts-
mål og har spesielt søkelys på forbedringer 
innenfor følgende områder: 
 
 
 

 
NHDC har en bevisst gjenbruksstrategi og 
moderniserer eksisterende infrastruktur samt 
bygningsmasse i den hensikt å redusere vårt 
CO2 fotavtrykk framover. Våre generatorer vil 
kjøres med fossilfritt drivstoff som er ISCC EU 
sertifisert. Dokumentert på sporbarhet og 
bærekraft. Medfører ikke avskoging, og er ikke i 
konflikt med matproduksjon. Fair trade-produkt. 
Alle våre datasentre legges til by eller bynære 
strøk som forenkler reisevei og har nærhet til 
kollektiv transport. 

SOSIALT ANSVAR 
Vi skal være aktive i nærmiljøet og er 
tilgjengelige for skoler, universiteter eller 
forskningsparker og andre som ønsker å 
vite mer om datasentre. 
VÅR GARANTI 
Som kunde hos oss skal du alltid bli hørt.  
Vi holder det vi lover og vi skal sørge for 
at du som kunde og dine sluttkunder skal 
være fornøyd med våre tjenester. Vi har 
en «åpen bok» policy og som kunde får 
du både innsyn i teknisk infrastruktur, 
vedlikeholdsrapporter, avvik og 
fremtidige prosjekter. 
Vi ønsker å dele vår erfaring slik at vi 
sammen får mulighet til å utvikle oss og 
bli enda bedre. 

L O K A S J O N  
• Nedre Rommen 5, 0988 Oslo. 
• 3 min. gangavstand fra T-

bane og buss. Parkering på 
stedet. 

H V A  E R  I N K L U D E R T  
• 42 19” U låsbare rack 
• Tilgang på A+B 230/400 VAC 

strømforsyning 
• Kjøleeffekt på forespørsel 
• Sikret mot innbrudd, 

stålvegger med dører, 
låsemekanismer på dør foran 
og bak, adkomstkontroll 

• EMI og RFI 22dB beskyttet 
mot stråling 

• Brannsikret med 120 
minutters brannmotstand 
utenfra 

• LED 4000K (nøytralhvit) 
rombelysning  

• VESDA tidligvarsling om 
brann i datahallen 

• Gassbasert brannslokking i 
datahaller 

• Fri tilgang til 2 MMR (telekom) 
rom 

• Grunnleggende 
videoovervåkning med 7 
dagers lagring 

• MIFARE DESfire EV2, RFID 
adgangskort 

• Tilgang på parkering, lounge 
og møterom. 

UTVALGTE OPSJONER 
• Spesialtilpasset datautstyr 
• 48 VDC 
• PDU’er og strømlister 
• Remote hands tjenester 
• Utvidet kameraovervåkning og 

lagringstid 
• Preterminerte 

nettverksløsninger 
• Datamaskiner og 

nettverksutstyr 
• Leie av lagerplass 
• Mobillegitimasjon 
• Web basert SLA rapportering 
• Dedikerte kontor og 

parkeringsplasser 
• Utstyrspant 

Nytt fra NHDC:  
Sikkerhetsrack når det er viktig for ditt foretak! 
Attraktive priser og fleksible avtaleperioder på plass, strøm og kjøling! 

 

Avbildet: 42U sikkerhetsrack  



 

Anders Korshavn 
Chief Executive Officer - Nordic Hub Data Centers 
E-post: ak@nhdc.no 
Telefon: 400 00 909 
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/anderskorshavn/  

V Å R T  T I L B U D  
Alle våre løsninger er basert på 
leie uten bindingstid og vi tilbyr 
god skalerbarhet både på enkle 
rack og avtalt strømbehov. 

S T R Ø M  
Sikker strømforsyning er en 
selvfølge og vi leverer redundant 
strøm som inkluderer UPS, 
batterier og generatorer. 

NETTVERK 
Vi har de fleste 
nettverksoperatører tilgjengelig i 
datasenteret. Datasenteret har to 
adskilte føringsveier inn til bygget. 
 
Les mer om Nordic Hub Data 
Centers på vår hjemmeside: 
www.nhdc.no  

CO-LO RACKS 
¼,1/3, ½ eller 1/1 75/80 cm x 42U, låsbare rack. 
CO-LO KUBE 
NHDC Kube fra 18 datarack leveres som 
standard med to uavhengige strømforsyninger. 
PRIVATE ROM 
I NHDCs datasentre kan du velge å leie private 
rom slik at utstyret er helt atskilt fra andre 
kunder. Private rom kan, ved behov, utstyres 
med egen UPS, kjøling og brannslokking for 
ytterligere atskillelse. 
TVILLING/MULTI DATA SENTER  
Takket være våre mange datasentre kan du 
raskt og effektivt installere en speilvendt eller 
multi-site løsning. 
GJENOPPRETTING ETTER KATASTROFE 
Flere datasentre og nettverk skaper gode 
løsninger mot bortfall av datatjenester. 
BYGGE EGET ELLER KOMBINERE 
NHDC med partnere, designer og leverer et 
bredt spekter av sertifiserte løsninger og 
tjenester innen servere, racks, private rom, 
tvilling eller multi- datasenter, bygge eget mv. 
Referanser på forespørsel. 
NETTVERK 
NHDC tilbyr skreddersydde nettverkstjenester. 

La oss finne gode løsninger sammen 

Andre NHDC løsninger 

Vi ønsker å samarbeide med deg slik at din virksomhet oppnår konkurransekraft 

Kim Bechstrøm 
Key Acct. Sales Manager - Nordic Hub Data Centers 
E-post: kb@nhdc.no 
Telefon: 952 30 365 
Linkedin: linkedin.com/in/kim-bechstrøm-272707243 

STRAGISK OG FINANSIELL PLANLEGGING 
Vi forstår at forskjellige kunder har forskjellige 
behov over tid og vi legger til rette for dette 
sammen med deg. 
BEHOVSANALYSER 
Med mange års erfaring har våre ansatte 
evnene og ekspertisen til å ta virksomheten din 
til neste nivå! 
STEDSVALG OG ANSKAFFELSER 
Utvikle virksomheten din på de riktige stedene 
med de riktige leverandørene og kontrakter! 
DESIGN OG PROSJEKTERING 
Nå forretningsmålene dine ved hjelp av riktig 
design og prosjektering som bygger opp under 
ditt foretaks målsettinger! 
DRIFT & VEDLIKEHOLD 
Du trenger oppetid og tilgjengelighet i samsvar 
med lover, regelverk og standarder. 
SIKKERHET OG STANDARDER 
Vi sørger for at din bedrift blir sertifisert ift. 
myndighets og kundekrav. 
REMOTE HANDS 
Vi tilbyr praktisk og teknisk kompetanse i de 
tilfeller man mangler egne ressurser for å 
gjennomføre oppgaver i datasenteret. 

Tilpassede tjenester 


