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Datacenter-specialisten Flexenclosure has slutfört leveransen av ett nytt eCentre 

datacenter till Tigo Business i Nicaragua. Detta är ett av sex nya datacenter som 

Flexenclosure levererar till Millicom Tigo, som del i ett omfattande program för att 

förbättra infrastrukturen för data i Latinamerika. 

 

Det nya datacentret producerades i Flexenclosure:s monteringsanläggning i Sverige före 

transport till Nicaragua:s huvudstad Managua för färdigställande och idrifttagning. Eftersom 

Managua ligger i ett område med seismisk aktivitet så har eCentre:t kundanpassats och 

förstärkts för att klara jordbävningar. Datacentret i Managua är expanderbart och kommer, likt 

övriga projekt Flexenclosure levererat åt Millicom i Latinamerika, att certifieras enligt Uptime 

Institute Tier III. 

Utöver anläggningen I Nicaragua, så har Flexenclosure redan levererat toppmoderna eCentre 

datacenter till Millicom/Tigo i Paraguay, Colombia och Bolivia, samt har ytterligare två projekt 

igång för Honduras och El Salvador.  Alla dessa projekt är del av Millicom:s investering på $68m i 

Latinamerika.  

 

”Vi är stolta över att vara den ledande operatören som investerar långsiktigt på teknisk 

infrastruktur i Latinamerika. Resultatet av dessa projekt är en sömlös upplevelse för våra kunder 

och deras kritiska tillämpningar. Våra fortsatta investeringar i toppmoderna datacenter över hela 

Latinamerika möjliggör för oss att erbjuda våra kunder överlägsen service och de högsta 

standarderna för säkerhet och dataskydd,” säger Xavier Rocoplan, Millicom:s Chief Technology 

and Information Officer. “På Millicom placerar vi alltid kunden i centrum. Vi är övertygade om att 

denna strategi tillsammans med våra investeringar kommer att göra oss till en förstklassig 

leverantör av B2B lösningar i alla de länder där vi är aktiva.” 

 

Via sina nya energieffektiva eCentre anläggningar erbjuder Tigo ett utökat dataskydd och en 

uppsättning tjänster som inkluderar molnservrar, applikationer, datalagring, backup, colocation, 

virtuella skrivbord, säkerhet, IoT, ”big data” och analys, samt molntjänster – privata, publika och 

hybrid. 

 

”Vi har inspirerats av Millicom:s ambitioner i Latinamerika och står fullt redo att stödja deras 

målsättningar genom att leverera den mest avancerade infrastrukturen för datacenter,” säger 

David King, CEO Flexenclosure. ”Våra eCentre anläggningar har visat sig vara den ideala lösningen 

för Latinamerika och vi ser fram emot att vidareutveckla vår relation med Millicom under 

kommande år.” 

 

 

 

 

 

https://www.flexenclosure.com/
https://www.flexenclosure.com/prefabricated-data-centre/customer-stories/flexenclosure-partners-with-nextdc-to-deliver-innovative-micro-data-centre-in-western-australia/
https://mb.cision.com/Main/950/2772809/1013879.pdf


 

 

 

 
Flexenclosure eCentre datacenter för Tigo i Bolivia 

 

Om Flexenclosure: 

Flexenclosure är en svensk utvecklare och leverantör av prisbelönta, prefabricerade och 

modulära datacenter med kunder inom colocation, molnbaserade tjänster och 

datakommunikation. eCentre är kundanpassade och energieffektiva datacenter som kan 

levereras snabbt och installeras som storskaliga, regionala, edge- eller mikroedgeanläggningar. 

  

Flexenclosure har sitt huvudkontor i Stockholm, med produktionsanläggningar i Lidköping/Vara 

och ytterligare kontor världen över. Flexenclosure har installationer i sex världsdelar och kunder 

som Airtel, CenturyLink, Globe Telecom, Millicom, MTN, NEXTDC och Vodacom.  Läs mer 

på Flexenclosure.com, LinkedIn, Facebook och Twitter. 

 

Länkar: 

Om Flexenclosure 

Om eCentre 

eCentre videor 

eCentre fotografier 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

David King 

VD, Flexenclosure 

Telefon: 0510-427 000 

E-post: david.king@flexenclosure.com 
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