
NETWERKKAST

Of u nu een hoofd bent van datacenterbewerkingen of een 
ontwerper van datacenter, u bent verantwoordelijk voor de 
netwerkkasten van uw organisatie. En dat is een uitdaging.

U kunt verschillende kant en klare onderdelen kopen  
en zelf een oplossing proberen samen te stellen,  
maar wat als u een partner hebt die kan helpen?

Ongeacht hoeveel kasten u hebt, u hebt oplossingen nodig die passen bij  

uw unieke vereisten, die flexibel, schaalbaar en efficiënt zijn en die natuurlijk 

niet te veel geld kosten. 

U kunt verschillende kant en klare onderdelen kopen en zelf een oplossing 

proberen samen te stellen, maar wat als u een partner hebt die kan helpen? 

Iemand met een wereldwijd bereik, de mogelijkheid om oplossingen op  

maat te creëren, gebouwd op een raamwerk van toonaangevende 

datacenterinfrastructuurproducten, met pre-validatie en verkorte 

implementatietijden, waar ook ter wereld?

Bij Vertiv Global Solutions is dat onze belofte aan u.

SmartRow™ DCX

SmartRow DCR

Onze oplossingen voor netwerkkasten zijn 
gemaakt om uw flexibiliteit, schaalbaarheid  
en efficiëntie te maximaliseren door uw specifieke 
behoeften te integreren in onze vereenvoudigde, 
gestandaardiseerde ontwerpen.
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NETWERKKAST

Voortbouwend op onze toonaangevende 
SmartCabinet™-, SmartRow™ DCR- en 
SmartRow DCX-productfamilies, kunnen we uw 
netwerkkast-infrastructuur in een aantal weken 
ontwerpen en implementeren in uw bestaande 
ruimten, zodat u meer controle heeft over  
uw ecosysteem.

Dat optimaliseert de prestaties en minimaliseert hoofdpijn,  

of u nu één kast hebt of duizend kasten. 

Hoe zijn we anders?

yy Ons wereldwijde oplossingenteam werkt vanaf het begin met 

u samen, van het ontwikkelen van de initiële vereisten tot  

en met de uitvoering van het project. 

yy We maken de oplossing voor uw applicatie op maat met 

behoud van de voordelen van een gestroomlijnd proces. 

yy Wij beheren uw project door een combinatie van de expertise 

van Vertiv en door discipline-specifieke partners te gebruiken, 

zodat u zich kunt concentreren op uw kernactiviteiten.

Vertiv Global Solutions houdt uw systemen draaiende en uw 

bedrijf in beweging. Onze combinatie van ervaring en middelen 

geeft ons de mogelijkheid om beter in te spelen op wat nodig is, 

te anticiperen op wat er daarna nodig zal zijn en oplossingen 

blijven vinden op een manier die andere bedrijven gewoon niet 

kunnen bijhouden.

WE MAKEN MISSIEKRITIEK EENVOUDIG. 

SmartCabinet

Snel ontwerp

Op maat 
gemaakte integratie

Eenvoudige 
assemblage

Wereldwijde 
service


