
Gewoon rust.



Vanzelfsprekend wilt u de continuïteit van uw IT waarborgen. Uw 

servers onderbrengen bij een solide datacenter is een logische 

stap. Om uw data veilig en vertrouwd op te slaan, wilt u dit 

uiteraard binnen de Nederlandse grenzen en wetgeving doen. 

Interconnect biedt betrouwbare colocatie diensten vanuit twee 

hoogwaardige datacenters in ’s-Hertogenbosch en Eindhoven 

(Tier 3+) met een 99,9% uptime garantie. Op deze manier creëren 

wij rust voor u en uw organisatie, zodat u zich kunt richten op uw 

core business. 



Persoonlijk advies
Wilt u meer weten? Neem dan 
telefonisch contact met ons op 
(073 88 000 00) voor een vrijblijvende 
afspraak of mail naar 
sales@interconnect.nl. 

Rust
De datacenters van Interconnect bieden ruimte voor organisaties van elk formaat. Of 
u nu een enkele server wilt plaatsen of een volledige zaal wilt gebruiken, wij helpen u 
graag om de bereikbaarheid van uw organisatie en klanten zeker te stellen. 

Betrouwbaarheid en continuïteit 
Alles draait bij Interconnect om betrouwbaarheid. Dit gaat veel verder dan alleen 
redundante apparatuur. Interconnect biedt u als financieel gezonde onderneming 
een ultieme continuïteitsgarantie. Zelfs na een onverhoopt omvallen van de 
organisatie waarborgt deze garantie dat onze dienstverlening nog zes maanden 
ongestoord blijft doorlopen: uniek in Nederland. 

Aanbod
• Twee eigen, onafhankelijke datacenters
• 99,9% uptime garantie
• Zeer redundante koelings-, stroom- en netwerkvoorzieningen
• Energie-efficiënte koeling volgens het Cold Corridor principe
• Uitstekende connectiviteit via verschillende carriers
• ISO27001, ISO9001 en ISO14001 gecertificeerd
• Uitgebreide facilitaire voorzieningen
• 24/7/365 toegang, support en bewaking

Inloopdagen
Interconnect leidt u graag eens rond in onze datacenters en informeren u hierbij 
over onze uitgebreide dienstverlening. Altijd eens een kijkje in de keuken willen 
nemen van een datacenter? Bezoek bijvoorbeeld eens onze datacenters tijdens de 
inloopdagen. Raadpleeg onze website voor een voor u geschikte datum.
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