
KOLOKACJA I CHMURA

Potrzeby dostawców usług kolokacyjnych oraz 
chmurowych są wyjątkowe i trudno im sprostać. 

Klienci oczekują świadczenia elastycznych, wydajnych i 
skalowalnych usług oraz ich ciągłej dostępności. 

Natomiast Ty poszukujesz równowagi pomiędzy potrzebą rozwoju  

i ograniczaniem kosztów. Wiesz, że potrzebujesz elastycznego centrum danych, 

którego moc będziesz mógł rozbudowywać na bieżąco. Nie zawsze jest to 

możliwe – taka jest specyfika tych obiektów. Wtedy zaczynasz poszukiwać 

partnera dostarczającego niezawodne, dostosowane i skalowalne rozwiązania, 

odpowiadające Twoim wymaganiom i mieszczące się w budżecie. 

Takim partnerem jest Vertiv. Oferujemy skalowalne moduły infrastruktury, 

kontenerowe obiekty i rozwiązania dostosowane do konkretnych potrzeb. 

Dział rozwiązań globalnych Vertiv upraszcza krytyczną infrastrukturę.  

W przeciwieństwie do tradycyjnych partnerów dostarczających infrastrukturę, 

stosujemy kompleksowe podejście do wymagań klienta. Współpracujemy  

z klientem od momentu opracowania wstępnej koncepcji po wdrożenie 

projektu. Wspiera nas globalna sieć zakładów produkcyjnych i dostawców. 

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w branży centrów danych i telekomunikacji.
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KOLOKACJA I CHMURA

W jaki sposób dostarczamy wyróżniające się 
rozwiązania, które pasują do potrzeb Twojej firmy?

Dostosowujemy rozwiązanie do Twoich unikatowych potrzeb.  

Następnie fabrycznie montujemy, konfigurujemy, testujemy  

i zatwierdzamy rozwiązanie.

W Vertiv gwarantujemy, że:

yy Dostarczymy unikatowy projekt i budujemy obiekt, 

umożliwiający rozbudowę systemów chłodzenia,  

zasilania i serwerowni w miarę potrzeb.

yy Twoim centrum danych będą zarządzać specjaliści ds. IT, 

obiektów, sieci i bezpieczeństwa – od opracowania wstępnych 

założeń po jego wdrożenie. 

yy Wykorzystamy nasze główne kompetencje, aby wyeliminować 

nieefektywność. Zatrudniamy najlepszych ekspertów zajmujących 

się produkcją i dostosowywaniem obiektów, integrujących 

rozwiązania wielu dostawców, i wdrażamy je w miejscu instalacji.

Dział rozwiązań globalnych Vertiv gwarantuje ciągłość działania 

systemów i rozwój Twojej firmy. Posiadane doświadczenie i zasoby 

pozwalają sprostać bieżącym potrzebom klientów, przewidywać 

przyszłe wymagania i oferować bezkonkurencyjne rozwiązania.


