CORE DATACENTERS EN
KRITISCHE BEDRIJVEN
Of u nu hoofd bent van wereldwijde gegevensbewerking,
een datacenterarchitect of de CIO, u weet hoe belangrijk
de kerncapaciteit van datacenters is voor het succes
van uw organisatie. Hier vinden elk moment duizenden
fundamentele taken plaats, zonder deze taken zou alles
mislukken. U zit midden in de eindeloze vraag naar meer
efficiëntie, grotere dichtheid, verbeterde flexibiliteit
en lagere kosten.
Het is niet eenvoudig om al die vereisten in evenwicht
te brengen, maar bij Vertiv Global Solutions zijn we experts
op dit gebied.
We bieden oplossingen voor datacenteruitdagingen voor duizenden organisaties
over de hele wereld. Als de oude methoden voor capaciteitsverwerving
en -ontwikkeling niet aan uw dynamische behoeften voldoen, bieden we een andere
route naar succes. We maken kerndatacenters en kritieke faciliteitencapaciteit
eenvoudig door een combinatie van Vertiv en discipline-specifieke partners
te gebruiken, en bieden een oplossing op maat voor uw wereldwijde behoeften.
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Hoe leveren we onderscheidende oplossingen die flexibel,
schaalbaar en efficiënt zijn?
We maken de oplossing op maat voor uw toepassing,
pre-engineeren, pre-configureren, pre-testen en pre-valideren
volgens uw onderscheidende behoeften en verwachtingen.
Met wereldwijde oplossingen van Vertiv kunt u erop vertrouwen
dat wij:
yyBetrokken zijn bij IT, faciliteiten, netwerk en veiligheid om uw
project te beheren, vanaf de eerste vereisten tot de uitvoering.
yyOnze kerncompetenties gebruiken om inefficiëntie uit te bannen.
Onze expertise met massaproductie en het aanpassen van vooraf
geteste, in de fabriek geïntegreerde oplossingen met meerdere
leveranciers en deze op locatie assembleren, is ongeëvenaard.
yyWerk samen met uw legacy facilitair team, zodat kritieke
belastingen blijven draaien terwijl we nieuwe capaciteit
toevoegen en uitbreiden.

WE MAKEN MISSIEKRITIEK EENVOUDIG.
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.
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