Press Release

Kortare svarstider när Schneider Electrics
mikrodatacenter tar datakraften närmare användaren
Schneider Electric lanserar en ny mikrodatacenterlösning med syfte att öka
skalbarhet och flytta serverkapaciteten närmare användaren.
Solna 3 maj 2016 – Schneider Electric lanserar nu en serie nya mikrodatacenter. Ett Micro Data Center
är en komplett lösning i en standardiserad formfaktor som levereras färdig med kraftförsörjning, kylning
och administrationsmjukvara för hantering. Tack vare den flexibla, modulära designen kan kunden
snabbt skala upp till exempel server- eller lagringskapacitet. I och med att datakraften kan placeras nära
användaren kan svarstiderna i applikationerna kortas dramatiskt.
– Med vårt nya erbjudande kan vi adressera flera viktiga frågor för våra kunder. Vi ger en lösning för att
minska svarstider genom att datakraften kan placeras nära användarna. Samtidigt erbjuder vi ett smidigt
sätt att snabbt hantera växande behov av IT, säger Anders Åkergren, Senior Enterprise Partner
Manager på Schneider Electric.
– Vi tror att behovet av edge computing, det vill säga när datakraften flyttas närmare användaren,
kommer att öka i framtiden. Allt fler uppkopplade enheter ska kommunicera med varandra i realtid. När
marknaden investerar i internet of things, ökar behovet av korta svarstider och det ställer krav på korta
kommunikationsvägar rent fysikt. Här erbjuder vi ett smidigt sätt att placera datakraften där den behövs,
säger Anders Åkergren.
Schneider Electrics Micro Data Center levereras i en container eller ”stand-alone” rackskåp komplett
med strömförsörjning med backup (UPS), mjukvara för övervakning och management av
kraftdistribution, klimat, kyla, och säkerhet. Allt levereras till kunden monterat, testat och klart att
använda.
Analysföretaget Gartner bekräftar trenden mot mobila mikrodatacenters:
– Vi har redan sett hur användandet av mikrodatacenter ökar. Med en innesluten, skalbar lösning som
kan fjärradministreras blir det möjligt för IT-chefen att minska kostnaderna och samtidigt möta skiftande
behov, säger David Cappuccio, vice VD och chef för infrastrukturanalys vid Gartner.
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De nya mikordatacenterlösningarna, som lanseras på den europeiska marknaden under 2016, omfattar:





SmartBunker SX: för serverrum
SmartBunker CX: optimerad för kontorsmiljöer
SmartBunker FX: ruggad lösning för krävande miljöer
SmartShelter: ruggad lösning med multipla rack för alla typer av miljöer

Viktiga fördelar med lösningen inkluderar bland annat:






Förenklad hantering
Hög säkerhet
Optimerad installations- och driftskostnad
Snabb leverans och konfiguration
Driftssäkerhet tack vare standardisering och fabrikstestning

För mer information:
Pia Rydback, Marknadskommunikationschef Schneider Electric Sverige AB
Mobil: +46 (0)76 149 71 80
E-post: pia.rydback@schneider-electric.com
Om Schneider Electric
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
Upptäck Life is On
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