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Vi sikrer, at virksomheder
og organisationer kan opretholde
deres forretning uden afbrydelser
Digitalisering muliggør ting, som vi engang kun kunne drømme om, og
udfordrer de traditionelle forretningsmodeller. Digitalisering hjælper
virksomheder til at spare tid og penge, samtidig med at flere produkter
og services stilles til rådighed for flere kunder til en lavere pris. Vi vil se
mange spændende anvendelsesmuligheder dukke op i fremtiden.

Nye krav til infrastrukturen
Men digitalisering stiller også helt nye krav
til infrastrukturen, når umiddelbart grundlæggende ting såsom strømforsyning og
data kommunikation bliver afgørende for at
opretholde driften. Kommunikation, tidligere betragtet som en support funktion, er i
dag kritisk for enhver forretning.
Hvad ville bankerne for eksempel gøre uden
en internetforbindelse? Eller mobiloperatører uden fungerende netværk hubs? Eller
hospitaler uden fungerende røntgenapparater? Robust og stabil datakommunikation
er ganske enkelt afgørende for driften af
alle organisationer. Det er derfor, vi kalder
det kritisk infrastruktur.
Som den førende leverandør af løsninger til
Critical Facilities, for eksempel datacentre,
er vi garantien for kontinuerlig strømforsyning, køling og datakommunikation. Kort
sagt, vi sikrer, at virksomheder og organisationer kan opretholde deres forretning uden
afbrydelser.
Coromatic har et unikt og omfattende
servicetilbud, og vi tager fuldt ansvar fra
strategi og design til integration, vedligeholdelse og drift af forretningskritisk
infrastruktur. Vores ekspertise omfatter
energieffektive og komplette løsninger til
strøm, køling, netværk, datakommunikation
og sikkerhed.
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Advisory service
Som følge af digitaliseringen og det at driften nu skal fungere 24/7, bliver investering i forretningskritiske installationer
et stadig mere komplekst og strategisk anliggende.
Vores team af konsulenter hjælper organisationer med at
analyse deres behov, skabe strategier for deres virksomhedskritiske drift, og implementere disse for at garantere at
anlægget fungerer uden afbrydelser.

Som den førende leverandør af løsninger til
Critical Facilities, for eksempel datacentre,
er vi garantien for kontinuerlig strømforsyning,
køling og datakommunikation

Vi kan hjælpe med enhver form for teknisk rådgivning og
kan levere alt fra reservedele, til infrastruktur, til komplette,
nøglefærdige løsninger. Alt dette resulterer i en øget effektivitet og højere virkningsgrad til en lavere pris.
Kort responstid
Vi har en stærk, lokal serviceorganisation med specielt
uddannede teknikere, der sikrer uafbrudt drift døgnet
rundt. En tilpasset serviceaftale sikrer, at vores kunder altid
har den rigtige tekniker på stedet, inden for en garanteret
tidsramme.

Det fulde ansvar for driften 24/7
Vi kan tage ansvar for vores kunders forretningskritiske drift på forskellige niveauer.
Vi kan for eksempel overtage driften af din
fysiske infrastruktur.
Det betyder, at vi er parat til at garantere
kontinuerlig drift af kundens anlæg 24/7,
365 dage om året.
Serviceaftalen danner grundlag for vores
arbejde, og vi garanterer, at alle arbejdstimer, materialer og reservedele er inkluderede i den faste serviceafgift. Vi finder sammen frem til kundens behov, samt hvilke
målinger, der skal indberettes.
Bæredygtighed
Energiforbruget øges i takt med det stigende behov for IT. Hos Coromatic fokuserer vi
meget på energioptimering, lige fra planlægningsfasen og hele vejen igennem til
den fortsatte drift af anlægget. For vores
kunder resulterer energioptimering i reducerede energiomkostninger og sender et
vigtigt budskab om organisationens initiativer for bæredygtighed, som understreges af
vores commitment til EU Code of Conduct
on Data Centre Energy Efficiency.

for hele processen fra planlægning og design til produktion,
levering og drift af datacentrene, uanset om det er i Skandinavien, Nepal, Rwanda eller Somalia.
Om Coromatic
Coromatic arbejder i hele verden. Vi har leveret løsninger og
service til kritisk infrastruktur til over 1000 virksomheder og
organisationer i mere end 50 lande, fra alle slags brancher.
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Løsninger for virksomhedskritisk
infrastruktur og netværk
Critical Facilities Advisory
Præfabrikerede datacentre
Ventilation
Nødstrøm
UPS
Køling
Energi
Service
as a Service

Præfabrikerede datacentre
Coromatic International projekterer og leverer præfabrikerede datacentre og teknikhuse til hele verden. Vi tager det fulde ansvar

COROMATIC DANMARK - COROMATIC.DK

Find mere information på coromatic.dk

Delivery
to more than

50
countries
worldwide

1
Number

Coro
leda
av lö
Faci
exem

in the Nordics

Vi sä
till k
data

Delivery
to more than

50%

coro

of the largest Nordic
corporations

More than

1,000
critical facilities
projects delivered

COROMATIC.dk
Danmark
Tlf: 66 17 62 60

COROMATIC.se
COROMATIC.no
Sweden
Norge
Phone: +46 8 564 605 90 Phone: +47 22 76 40 00

Coromatic sikrer, at organisationer kan opretholde deres forretning uden afbrydelser. Som den førende leverandør af løsninger
til Critical Facilities, for eksempel datacentre, er vi garantien for
kontinuerlig strømforsyning og datakommunikation.
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