uw datacenter dichtbij

Een plek om uw apparatuur veilig
te stallen, op een ecologisch
verantwoorde manier en altijd
online en bereikbaar?
EcoRacks en Signet bieden u rackspace en snelle verbindingen
Datacenter EcoRacks en internetprovider Signet werken samen aan een toegankelijk
datacenter aanbod voor de regio Eindhoven. EcoRacks is gelanceerd als nieuw datacenterconcept dat inspeelt op de actuele vraag naar een flexibel datacenter. Een plek waar u
zelf bepaalt hoeveel rackspace en diensten u afneemt. Bij EcoRacks staan duurzaamheid,
veiligheid en flexibiliteit voorop. Dit datacenter is uiterst modern uitgerust, duurzaam met
het laagste energieverbruik en uitstekend beveiligd.
Colocatie bij EcoRacks staat garant voor de meest optimale bereikbaarheid van uw
servers. Plaatst u uw apparatuur in dit datacenter, dan plaatst u uw servers in een ultra
modern en groen datacenter wat 24x7 beveiligd en geconditioneerd wordt.
Signet levert als internetprovider al sinds de oprichting van EcoRacks internetdiensten
aan klanten op deze locatie. Een van die diensten is supersnel internet met zeer hoge
beschikbaarheids garanties, zodat uw hardware altijd bereikbaar is.

Uw apparatuur
veilig en groen in
datacenter EcoRacks
en altijd online
dankzij Signet.
In veilige handen
Toegang tot het datacenter is gecontroleerd en
beperkt volgens de hoogste normen. Het gebouw
wordt dag en nacht beveiligd door camera’s met
bewegingssensoren. Daarnaast is het uitgerust
met een modern branddetectiesysteem en voorzien
van noodstroomvoorzieningen zodat apparatuur
altijd van stroomtoevoer voorzien is.

Duurzaam
U neemt een ‘groene stap’ door uw apparatuur in een
datacenter te plaatsen omdat hier uw apparatuur
geconditioneerd staat en efficiënt draait. Het regionale
datacenter EcoRacks doet daar nog een stapje bovenop:
de klant heeft de keuze uit volledig Europese groene
stroom of Nederlandse stroom uit wind-, water, of
zonne-energie. Daarnaast doet EcoRacks haar groene
bijdrage door een percentage te schenken aan de
Kempische Heide Schapen of het Brabants Landschap.

Regionale samenwerking
De regionale samenwerking tussen EcoRacks en Signet biedt u
alle voordelen: altijd een lokaal aanspreekpunt en de combinatie
van een professioneel datacenter en hoogwaardige verbindingen.
U kiest voor een regionaal datacenter vanwege de bereikbaarheid
en de connectiviteit met lokale glasvezelnetwerken. EcoRacks
en Signet zijn beide ontsloten met internetknooppunten EFX
(Eindhoven Fiber Exchange), de AMS-IX (Amsterdam internet
Exchange) en de NDIX (Nederlands-Duitse Internet Exchange).
Dit betekent dat onder andere de lokale glasvezelnetwerken:

BoekelNet, Breedband Regio Eindhoven, Glasdonk Boxtel,
Glasvezel Eindhoven, Glasnet Veghel en HSLnet. directe toegang
tot EcoRacks hebben via de EFX. Signet kan uw vestiging,
ongeacht de locatie altijd verbinden met EcoRacks.

Connectiviteit
Signet biedt redundante (dubbel ontsloten)
glasvezelverbindingen aan vanuit datacenter EcoRacks.
Hierdoor is uw apparatuur altijd online én voorzien van de
snelst mogelijke internetfeed over glasvezel: 100 Mbit/s of
1 Gbit/s (1.000 Mbit/s).

Technisch de slimste
keuze

99,9%

Combineert u colocatie in het datacenter met
connectiviteit, dan garandeert Signet een
beschikbaarheid van wel 99,9% op uw verbinding vanuit

24/7

het datacenter. Daarnaast is 24/7 dienstverlening
optioneel. Door de slimme de redundante ontsluiting van
EcoRacks in het Signet netwerk bent u altijd online.

Neem nu contact
op voor de
mogelijkheden
EcoRacks
uw datacenter dichtbij

Ambachtsweg 25
5627 BZ Eindhoven
040 – 747 0 181
info@ecoracks.nl
www.ecoracks.nl

Laagdrempelig
Een professionele oplossing hoeft niet kostbaar te zijn.
Door slim gebruik te maken van warmte, koeling en
energie is datacenter EcoRacks niet alleen een groene
keuze, maar ook nog eens voordelig. Daarnaast kunt u al
vanaf 1U (hoogte-unit) terecht in datacenter EcoRacks,
hiermee bent u altijd redundant verbonden met het
hoogwaardige netwerk van Signet.

Mogelijkheden
Met een snelle internetverbinding van Signet in het
datacenter kunt u onderling vestigingen koppelen aan

Signet

Science Park Eindhoven 5218
5692 EG Son
040 – 707 4 907
sales@signet.nl
www.signet.nl/datacenter-internet

uw apparatuur in het datacenter. Dit kan door middel
van een netwerkoplossing in de vorm van een privé
netwerk, publieke- of hybride cloud . Wij leggen u graag
de mogelijkheden uit.

