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Dansk Telemedicin Vælg DigiPlex til Colocation Services
København, 29 marts 2021 – DigiPlex, den nordiske markedsleder af skalerbare,
bæredygtige og topsikrede datacentre, byder Dansk Telemedicin A/S velkommen til
sit københavnske datacenter. Som en førende og velkendt leverandør til healthcaresektoren i hele Danmark har Dansk Telemedicin specialiseret sig i at udvikle fleksible,
internetbaserede systemer til indsamling, strukturering og deling af medicinske data.
Dansk Telemedicin samarbejder med hospitaler og behandlere som skaber datatjenester og
arbejdsgange, der opfylder sektorens specifikke behov. Dette omfatter håndtering af fortrolige
og følsomme personoplysninger. Sikkerhed, 100% oppetid og tilgængelighed er afgørende
for virksomhedens service til sine kunder, så den havde brug for en datacenterpartner, der
kunne garantere det samme. DigiPlex' omdømme og resultater på disse områder var
afgørende for virksomhedens beslutning om at flytte til DigiPlex-anlægget i det centrale
København.
Flytning til DigiPlex giver ikke kun Dansk Telemedicin en fleksibel ressource til sit
datacenterbehov, men placerer det i et økosystem, der giver forbindelse til nuværende og
potentielle partnere, leverandører og kunder.
"Vi mener, at vores systemer skal tilpasse sig vores kunder, ikke omvendt," siger Thomas
Berner, head of Sales and Compliance hos Dansk Telemedicin. "Den fleksibilitet og
stabilitet, samt den forståelse for vores arbejdsområde vægtede tungt i valget af colocationudbyder."
"Dansk Telemedicin er et anerkendte navn i dansk sundheds-it, og vi er glade for at byde
dem velkommen til DigiPlex,” sagde Fredrik Jansson, DigiPlex CCO. "Enhver organisation,
der beskæftiger sig med sundhedsdata, har brug for 100% tillid til sikkerheden og stabiliteten
i den infrastruktur, de er afhængige af. Vi er glade for at kunne levere denne tillid til Dansk
Telemedicin."
DigiPlex blev etableret i København i 2018 ved overtagelsen af et allerede eksisterende
datacenter fra Telia, som efterfølgende blev en af DigiPlex’ nøglekunder. Datacenteret er på
1.600 kvm. Se her for site specifikation.
Så sent som i sidste måned kunne DigiPlex ligeledes annoncere en udvidelse af de danske
datacenteraktiviteter med erhvervelsen af en grund på 110.000 m2, der er sikret tilstrækkelig
vedvarende energi samt vand-, planlægnings- og byggetilladelser til opførelse af 5 nye
datacentre. Det nye danske DigiPlex-datacenter vil, som et vigtigt led i den
samfundsmæssige og ikke mindst miljømæssige forpligtigelse, gøre brug af teknologi til
genbrug af overskudsvarme integreret med det eksisterende fjernvarmesystem.
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Om DigiPlex
DigiPlex designer, bygger og driver bæredygtige og sikre datacentre i Norden med lokationer i Oslo, Stockholm og
København. DigiPlex er operatørneutral og tilbyder tilslutning til alle større cloud- og netværkstjenesteudbydere.
DigiPlex tilbyder klassens bedste tjenester med den højest mulige tilgængelighed og er tillid til både offentlige og
private kunder – herunder sikkerhedsfølsomme organisationer som offentlige og finansielle institutioner med
missionskritiske applikationer. DigiPlex' syv datacentre, hvoraf endnu et er under opførelse, drives af elektricitet
produceret fra 100% bæredygtige kilder, og virksomheden har vundet flere priser for sine mange energieffektive
innovationer og bæredygtighedsinitiativer. www.digiplex.com
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