PARTNERSHIPS

‘ZONDER DE JUISTE
CONNECTIVITEITSPARTNERS
ZIJN WE NERGENS’
Een datacenter zonder de juiste connectiviteit is als een schip op het droge. NLDC werkt om die
reden ook samen met lokale connectiviteitspartners die hun markt goed kennen en precies weten
waar in hun regio behoefte aan is. Breedband Regio Eindhoven (BRE) en de Eindhoven Fiber
Exchange (EFX) zijn typische voorbeelden daarvan. Samen met deze partners bedient het Tier IV
datacenter van NLDC in Eindhoven klanten op de High Tech Campus en in de regio Eindhoven.
Maatwerk dankzij regionale partners
“Zonder de juiste connectiviteitspartners zijn we nergens” aldus Rick van Fucht,
manager connectivity van NLDC. “Als colocatie provider bedienen we landelijk vanuit zes
datacenters honderden klanten die ieder een uniek connectiviteitsvraagstuk hebben.
Dat is maatwerk en daarvoor zijn we echt afhankelijk van zowel regionale als landelijke
en internationale connectiviteitspartners. De rol van providers zoals BRE en EFX moet
daarbij niet worden onderschat. Regionale providers spelen niet alleen een belangrijke
rol bij het bedienen van de directe omgeving van het datacenter. Zij hebben ook een
brugfunctie tussen het lokale bedrijfsleven, de rest van Nederland en verder.”
De drie partijen hebben gezamenlijk tientallen klanten in de regio. Het open karakter van zowel het dark fiber netwerk
van BRE als de marktplaats voor diensten en connectiviteit van EFX worden daarbij als een pluspunt ervaren.
Klanten kunnen zelf kiezen bij welke aanbieder zij bijvoorbeeld VoIP of internet afnemen.
Teun van der Velden, manager operations & development bij BRE, ziet dat in de regio Eindhoven veel high tech
organisaties en bedrijven zijn die behoefte hebben aan specifieke connectiviteit oplossingen. “Veel bedrijven die
hier een vestiging hebben leunen sterk op hun IT-infrastructuur. Wij vernemen vaak van hen dat zij daarom kiezen
voor de beschikbaarheid en service die NLDC kan leveren. Het Tier IV datacenter van NLDC past dan ook goed bij
de vraag in deze regio. Daar hoort ook een hoge beschikbaarheid van connectiviteit bij. We komen elkaar daarom
regelmatig tegen. Dat was al zo toen het datacenter nog in aanbouw was, en onze samenwerking is sindsdien
geïntensiveerd.”
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Connectiviteit en datacenterdiensten voor de Brainport
Hoewel het netwerk van BRE zich uitstrekt in de regio Eindhoven, hebben gebruikers van het netwerk als zij dat
willen een landelijk bereik. “Naast het eigen open dark fiber netwerk beschikken we met de EFX over een open
platform waarmee netwerken, dienstaanbieders en eindklanten met elkaar kunnen koppelen”, zegt Jos van Best,
commercieel manager bij EFX. “Klanten van het NLDC Datacenter in Eindhoven hebben desgewenst toegang
tot een totaalpakket aan diensten voor uiteenlopende behoeften. Zowel regionaal als landelijk kunnen we
connectiviteit verzorgen.”
BRE en EFX zijn vanwege hun lokale binding, open netwerk en onafhankelijkheid een mooi voorbeeld van het soort
connectiviteitspartners waar NLDC graag mee samenwerkt.
Van Fucht: “Zoals bekend is de regio Eindhoven een Brainport en heeft daardoor een grotere behoefte aan
hoogwaardige datacenterdiensten en connectiviteit dan veel andere regio’s in Nederland. Wij wilden de garanties
op uptime die wij door onze Tier IV certificeringen kunnen geven doortrekken naar connectiviteit. Dankzij partijen
als BRE en EFX is dat ook mogelijk.”
De keuzevrijheid die BRE en EFX bieden past goed bij NLDC, merkt Van Fucht. “Als je nauw met elkaar samenwerkt
is het prettig om te weten dat je dezelfde waarden belangrijk vindt als het gaat om je dienstenaanbod en
bijvoorbeeld support. Mede door deze sterke overeenkomsten zijn we echt complementair aan elkaar.”
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“Inphos+ uit Eindhoven levert schaalbare all-in
ICT-oplossingen aan het MKB en kiest daarin
bewust óók voor een intensieve samenwerking
met lokale partners zoals NLDC, BRE en EFX.
Daarbij staat kwaliteit voorop. Betrouwbaarheid
van de dienstverlening, beschikbaarheid en een
veilige dataverbinding is een primaire behoefte
voor onze klanten. Om dit te kunnen garanderen,
hebben wij onze backbone gekoppeld met NLDC,
en kan data tussen verschillende providers
uitgewisseld worden.
Hierdoor kunnen we maatwerkoplossingen op
het gebied van connectivity leveren. Door de
goede samenwerking tussen alle partners zijn
we in staat om in heel Nederland, op kwalitatief
zeer hoog niveau, diensten en services aan te
bieden, met een minimaal risico van uitval of
verstoringen.”

“Nu bedrijven steeds meer vanuit de cloud
werken en hun IT-infrastructuur onderbrengen
in een datacenter middels colocatie, verandert
ook de behoefte aan connectiviteit. Als landelijk
actieve zakelijke internet service provider is DSD
onder meer gespecialiseerd in networking. We
werken in de regio Zuid-Oost Brabant samen met
NLDC en BRE. De infrastructuur van BRE zorgt
daarbij voor connectiviteit vanaf het NLDC Tier
IV datacenter in Eindhoven naar andere locaties
van klanten van DSD. Gezamenlijk zorgen we
ervoor dat klanten gebruik kunnen maken van
hun IT en clouddiensten, zonder dat zij zich
zorgen hoeven te maken over uitval, trage
verbindingen of onhandelbare piekbelastingen.
DSD zorgt er in dit samenspel middels managed
diensten voor dat eindgebruikers de juiste
functionaliteit en access mogelijkheden
hebben.”
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