
COLOCATIE EN CLOUD

Leveranciers van colocatie- en clouddiensten hebben 
specifieke behoeften die altijd een uitdaging vormen  
om aan te voldoen. 
Uw klanten verwachten dat u flexibiliteit, efficiëntie  
en schaalbaarheid biedt die gewoon werkt, zonder enige 
uitdaging of compromis. 
Tegelijkertijd bent u constant bezig met het in balans brengen van de behoefte 

aan groei met de noodzaak om onnodige kosten of complexiteit uit te bannen. 

U weet dat u schaalbare faciliteiten nodig hebt met de mogelijkheid om op elk 

moment capaciteit toe te kunnen voegen, maar dat doel kunt u niet altijd 

bereiken. De wereld van datacenters verandert immers continu. Soms wilt u een 

partner vinden met dezelfde toewijding voor het leveren van hoogwaardige, 

aangepaste, schaalbare datacenters die aan uw unieke vereisten voldoen  

en die u niet te veel geld kosten. 

Vertiv is die partner. Of u nu schaalbare infrastructuurmodules, modulair 

opgebouwde faciliteiten of een oplossing op maat van uw specifieke vereisten 

nodig hebt, wij kunnen u helpen. 

Bij Vertiv Global Solutions maken we missiekritiek eenvoudig. In tegenstelling tot 

traditionele infrastructuurpartners, maakt Vertiv Global Solutions een allesomvattend 

overzicht van uw vereisten. Ons oplossingenteam werkt vanaf het begin met  

u samen, van het ontwikkelen van de initiële vereisten tot en met de uitvoering  

van het project. En we worden ondersteund door een wereldwijde product - en 

toeleveringsketenvoetafdruk, gebouwd op decennialange toonaangevende 

technologie voor datacenter- en telecomtoepassingen.
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COLOCATIE EN CLOUD

Hoe leveren we onderscheidende oplossingen die 
passen bij de behoeften van uw bedrijf?

We maken de oplossing op maat voor uw specifieke vereisten.  

Vervolgens pre-engineeren, pre-configureren, pre-testen en 

pre-valideren we de oplossing.

Met wereldwijde oplossingen van Vertiv kunt u erop vertrouwen 

dat wij:

yy Unieke ontwerpen leveren die passen bij uw unieke behoeften, 

een schaalbare faciliteit bouwen en uitvoeren die het toevoegen 

van koeling, kracht en whitespace mogelijk maakt zodra dat 

nodig is.

yy Betrokken zijn bij IT, faciliteiten, netwerk en veiligheid om uw 

project te beheren, vanaf de eerste vereisten tot de uitvoering. 

yy Gebruik onze kerncompetenties 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.

Wat u ook nodig hebt, 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.


