Press Release
Schneider Electrics Micro Data Center vinner Data Center
Power Product of the Year Award
Solna, 31 maj 2016– Den nya trenden med flexibla så kallade mikrodatacenter belönades när DCS Awards
2016 delade ut priser för årets viktigaste produkter. Schneider Electrics innovativa Micro Data Center
Solution belönades med den prestigefyllda utmärkelsen Product of the Year.
Ett Micro Data Center är ett flyttbart och flexibelt datacenter som levereras komplett med kylning, avbrottsfri
kraft och IT-moduler. Lösningen kan installeras oberoende av plats och finns både för inomhusbruk och för
placering utomhus, då datacentret levereras i en container.
För Schneider Electric, en global specialist inom energihantering och automation, är priset en bekräftelse på
trenden mot IT-lösningar som ger möjlighet att snabbt och kostnadseffektivt lägga till och dra ifrån ny
datakapacitet.
-

Vi är mycket stolta över det prestigefyllda priset till vår Micro data center lösning. Vi ser utmärkelsen
som en bekräftelse på att det finns ett verkligt behov på marknaden för den här typen av flexibla,
modulära lösningar där en kund snabbt kan addera IT-kapacitet, säger Anders Åkergren, Senior
Enterprise Partner Manager på Schneider Electric.

En viktig drivkraft bakom trenden är Internet of things (IoT), där kraven på extremt korta svarstider innebär att
IT-kraften måste finnas mycket nära användaren. Med ett mikrodatacenter kan kraften placeras precis där den
behövs, oavsett om det är inne i en byggnad eller utomhus på en svårtillgänglig plats.
För mer information om Schneider Electric Prefabricated och Micro Data Center-lösningar, besök
www.schneider-electric.com
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Press Release
Schneider Electric är en global specialist inom energihantering och automation. Med en omsättning på 27 miljarder Euro under 2015, 160
000+ medarbetare och verksamhet i mer än 100 länder, hjälper vi kunder att hantera energi och processer säkert, pålitligt, effektivt och
hållbart. Från enklaste produkt till komplexa system bidrar vår teknik, programvaror och tjänster till att förbättra drift och automation av
våra kunders verksamheter. Vår uppkopplade teknik omformar branscher, utvecklar städer och berikar tillvaron. På Schneider Electric kallar
vi det Life Is On.
www.schneider-electric.com
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