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Flexenclosure, den svenska designern och tillverkaren av prefabricerade datacenter, har ingått ett strategiskt partnerskap
med det Australiensiska telekommunikationsbolaget Virtutel. Avsikten är att bygga upp till 20 datacenter i Australien över en
period på tre år, för att tillhandahålla co-location- och nätverkstjänster i områden där utbudet idag är otillräckligt.

Virtutel kommer genom sitt dotterbolag VirtuDC bygga det första av datacentren i Albury, New South Wales, följt av datacenter i andra regioner
av Australien. Detta som del av Virtutels strategi att etablera ett landsomfattande nätverk av sammanlänkade, operatörsoberoende edge
datacenter för IT infrastruktur i mindre städer, för att snabba upp svarstider för IT applikationer samt att erbjuda en plattform för nya
teknologier som  Internet Of Things (IOT) och självkörande fordon.

”Vi valde Flexenclosure på grund av deras långa erfarenhet av att bygga prefabricerade datacenter i krävande och deras flexiblitet att
leverera en design precis efter våra önskemål,” säger David Allen, VD, Virtutel. ”Vi är övertygade om att Flexenclosure är rätt partner för
denna landsomfattande utrullning av IT-infrastruktur i Australien.”

Flexenclosures moderna, prefabricerade eCentre datacenter är designade efter kundens behov och certifieras enligt Uptime Institute Tier III.
Designen är standardiserad för alla Virtutels edge datacenter vilket kommer att ge betydande driftsmässiga fördelar inom kraftsystem,
kylsystem och löpande drift och underhåll. En framtida utbyggnad av eCentre kommer att vara möjlig både horisontellt och på höjden och
datacentren kommer att kunna drivas obemannade där så krävs – och då hanteras från en central driftcentral. Flexenclosure kommer också
att tillhandahålla supporttjänster åt Virtutel.

”Vi är mycket nöjda med att etablera detta strategiska partnerskap med Virtutel och entusiastiska över att vara en del av deras vision för ett
landsomfattande nätverk av edge datacenter i Australien,” säger David King, CEO, Flexenclosure. ”Detta innebär även att vi öppnar upp en ny
kontinent och vidare expanderar vår globala närvaro med våra eCentre datacenter."

Nyligen färdigställda Tigo Business Paraguay datacenter av Flexenclosure
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Om Flexenclosure:



Flexenclosure erbjuder hållbar internetinfrastruktur för utvecklingsländer – vi designar och tillverkar prefabricerade datacenter och intelligenta
hybridkraftsystem för ICT-industrin (Information and Communications Technology). Företaget tillhandahåller hårdvara och system som är
integrerade, modulära, fabrikstestade för högsta tillförlitlighet, anpassningsbara till lokala förutsättningar, och snabba att installera.

eSite x10 är världens första hybridkraftsystem som nyutvecklats från grunden för telekomstationer i utomhusmiljö och enligt
telekomstandarder. Den patenterade enheten är helt försluten och manipulationssäker. Den använder sig vidare av passiv konvektionskylning
och är därmed underhållsfri, helt utan filter och rörliga delar. eSite x10 är framtiden inom hybridkraft för telekomstationer.

eCentre är toppmoderna, kundanpassade, prefabricerade och för-integrerade datacenter som är energieffektiva, framtidssäkra och snabba
att ta i drift. eCentre är kapitaleffektivt tack vare sin flexibla och lätt utökningsbara uppbyggnad, samt har certifierats upp till Uptime Institutes
högsta nivå Tier IV.

Flexenclosure grundades 1989. Bolaget har produktion och utveckling i Vara samt huvudkontor i Stockholm. Bolaget har också kontor i
Malaysia, Mexico, Myanmar och Nigeria. Bland kunderna finns ACS, Airtel, Apollo Towers, IHS Towers, Millicom, Vodacom och Zain.

Se även: www.flexenclosure.com

Om Virtutel

Virtutel är verksamt i Australien och erbjuder en bred portfölj av tjänster inom telekommunikation såsom privata nätverk, internetaccess, och
colocation riktat till företagskunder och myndigheter. Man tillhandahåller specialiserade tjänster till systemintegratörer, IT konsulter och
outsourcing-företag inom IT drift. Virtutel erbjuder en varumärkesneutral helhetslösning för IP MPLS data och röstkommunikation som kunder
kan använda utan att behöva investera i utrustning, personal eller kompetens att driva ett sådant nätverk.

Virtutels partners har möjligheten att bundla eller koppla sig till Virtutels nätverk via sin befintliga molnlösning och därigenom erbjuda en
komplett värdeadderande lösning till sina kunder. Virtutel specialiserar sig på B2B och kundspecifika lösningar, som är designade för att möta
behoven från dagens föränderliga affärsklimat. Teamet består av professionella medarbetare med mer än 40 års samlad expertis från
telekommunikationsnätverk och man arbetar med några av Australiens största telekommunikationsbolag.

Virtutels nätverk (AS24516) är globalt och företaget kan utöver Australien och Nya Zealand även erbjuda tjänster i Asien via sin närvaro i
Singapore och Hong Kong , samt i Nordamerka och Europa via sin närvaro i USA.

Se även: www.virtutel.com.au


