
EDGE DATACENTER

Ons portfolio omvat stroom-, koelings- en 
infrastructuurbeheerproducten, met software 
en oplossingen, ondersteund door een netwerk 
van bijna 250 servicecentra overal ter wereld.

Er zijn een aantal manieren om verder te gaan.  

U kunt mogelijk alles zelf doen, als u bereid bent  

om een steile leercurve te accepteren en om te gaan 

met lokale complexiteit en de waarschijnlijkheid van 

onvoorziene uitdagingen. Of u kunt een deskundige 

partner kiezen om te helpen, een partner met 

toonaangevende producten, een aangepast 

serviceaanbod en een wereldwijd bereik om uw 

opkomende edge infrastructuur gemakkelijk te maken.

Vertiv Global Solutions is die partner.

We werken met u samen vanaf de ontwikkeling van 

de initiële vereisten tot en met de uitvoering van 

het project. Met Vertiv hebt u toegang tot ons 

volledige portfolio en onze uitgebreide ervaring  

en onze vakgebied-specifieke partners. 

Zoals zoveel innovatieve organisaties opent die beslissing nieuwe mogelijkheden en uitdagingen 
voor u. Met deze verschuiving kunt u nieuwe overtuigende diensten leveren, als u de implicaties 
van het ontwerpen, implementeren en onderhouden van edge computing-capaciteit aankunt. 
Dat is niet eenvoudig, of u nu een paar locaties of duizenden locaties hebt.

Dus u bent op zoek 
naar edge computing 
vereisten? 
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EDGE DATACENTER

We gebruiken toonaangevende producten  
en passen deze ook aan, waaronder SmartMod™  
en SmartMod-infrastructuur, en kunnen 
communiceren met nationale, lokale en federale 
functionarissen.

Met de wereldwijde oplossingen van Vertiv bent u in staat om 

tientallen of honderden unieke, op maat gemaakte modulaire edge-

datacenters te implementeren, gebouwd om uw flexibiliteit te 

maximaliseren, de schaal te vergroten en uw efficiëntie te verhogen.

yy We pre-configureren en pre-valideren uw oplossingen  

met ons multidisciplinaire engineeringteam van meer dan  

60 personen in onze kenniscentra.

yy We maken een flexibele reactie op onverwachte vragen 

mogelijk, met kortere implementatietijden.

yy Wij beheren uw project door een combinatie van de expertise 

van Vertiv en door discipline-specifieke partners te gebruiken, 

waardoor uw missiekritieke uitdagingen worden vereenvoudigd 

en u zich kunt concentreren op uw kernactiviteiten.

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. 

WE MAKEN MISSIEKRITIEK EENVOUDIG. 

Flexibiliteit Schaalbaarheid Efficiëntie


