MICRO DATACENTER

Moet u een nieuw datacenter-vereiste bij uw bedrijf
oplossen? Dat is relatief eenvoudig als u een kant en
klare aanpak of een gestandaardiseerd productaanbod
kunt kiezen. Maar wat als u dat niet kunt?
Voor microdatacenters en serverruimtes is dat een uitdaging. Wat uw behoeften
ook zijn, u weet dat ze speciaal zijn en daar passen niet noodzakelijk kant
en klare aanbiedingen bij. U bent op zoek naar een flexibele, schaalbare oplossing
die bestaande beperkingen doorbreekt, dichtheidsdoelen bereikt die een paar
jaar geleden ondenkbaar waren en die in weken in plaats van maanden kan
worden geïmplementeerd.

We zijn allemaal afhankelijk van een wereld waarin de
technologie altijd werkt. En bij Vertiv Global Solutions,
is dat precies wat we leveren.

SmartRow™ DCX

Door uw unieke vereisten te integreren in onze vereenvoudigde, op maat
gemaakte ontwerpen op basis van standaard bouwstenen, creëren we een
ongeëvenaarde, wereldwijde mogelijkheid om uw doelen te bereiken. Of het
nu gaat om één microdatacenter of duizend, u kunt erop vertrouwen dat wij
uw efficiëntie maximaliseren en uw prestaties optimaliseren.

Wereldwijde capaciteiten
Voldoet aan uw doelstellingen
Maximaliseert efficiëntie
Optimaliseert prestaties
SmartAisle™

MICRO DATACENTER

SmartRow DCR

SmartRow DCX

SmartMod

Door gebruik te maken van onze SmartRow™
DCR-, SmartRow DCX- en SmartMod™productfamilies, biedt ons wereldwijde
oplossingenteam oplossingen die een kleine
voetafdruk hebben, maar een krachtige
computingcapaciteit hebben.
Of u nu extra datacentercapaciteit nodig hebt, externe
datacenters of capaciteit voor rampherstel, microdatacenters
bij Vertiv bieden u een alles-in-één oplossing, die vermogen,
koeling, monitoring en racks combineert die zijn gemaakt voor
uw unieke verwachtingen en beperkingen. We kunnen u een
micro-modulaire datacenters geven die zowel de IT- als de
ondersteunende infrastructuurfaciliteiten nauw samenbrengt
tot een op zichzelf staande geprefabriceerde unit.
Met Vertiv worden de koel- en klimaatregeling, stroomdistributie
en netwerkconnectiviteit ingebouwd. Andere geïntegreerde
functies, zoals fysieke beveiliging, brandbestrijding,
schokabsorptie, afscherming tegen elektromagnetische
interferentie, stroomconditionering en noodstroom toevoeren
(UPS) of batterij, kunnen ook worden geleverd.

MET VERTIV KUNT U
MICRO DATACENTERS EN
RUIMTEN VERWACHTEN DIE:
yyGebouwd zijn met zelfstandige, vooraf geteste
en geïntegreerde infrastructuur.
yyEen alles-in-één behuizing zijn geoptimaliseerde IT-diensten
en netwerken van de volgende generatie.
yyZijn geïmplementeerd in een gebouw of een gebouw zelf,
zoals u kiest.

Met onze oplossingen hebt u een nieuwe manier om de capaciteit
van datacenters overal en op elke locatie in te zetten, missiekritiek
eenvoudig te maken en tegelijkertijd tijd te winnen om zonder
hoofdpijn of compromissen waarde te creëren. Onze combinatie
van ervaring en middelen geeft ons de mogelijkheid om beter in
te spelen op wat u nodig hebt, 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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