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Candidator og KPMG velger DigiPlex som 
datasenterpartner 
 

DigiPlex, Nordens ledende datasenterleverandør, og it-driftselskapet 
Candidator har inngått en strategisk og operativ samarbeidsavtale. 
Candidator som var en av de første i Norge med å tilby Azure Stack, 
utvider nå sin datasenterkapasitet til DigiPlex’ senter på Rosenholm 
utenfor Oslo.  
 
- Våre kunder stiller strenge krav til både sikkerhet, stabilitet, miljøvennlighet og hastighet. Da 
KPMG besluttet å gå over til Azure Stack-teknologi og valgte oss som leverandør, ble vi 
sammen enige om at DigiPlex ville være den beste datasenterpartneren. Samtidig gir vi også 
andre kunder mulighet til å få sine It-leveranser fra DigiPlex’ topp moderne og miljøvennlige 
datasenter på Rosenholm, sier Lars Vaagen Solbakken, daglig leder i Candidator Norge.   
 
- For oss var det en forutsetning da vi valgte Candidator og Azure Stack-teknologien at våre 
systemer ble driftet i et trygt og miljøvennlig datasenter, og sammen med Candidator landet vi 
på DigiPlex som samarbeidspartner. Vi skal være best i vårt marked og da må vi velge de beste 
leverandørene til å støtte oss digitalt, sier Dag Kjetil Jørgensen CIO i KPMG.  
 
- Vi ser det som en tillitserklæring at Candidator og KPMG velger oss som sin 
datasenterleverandør, og gleder oss til å ønske dem velkommen til Rosenholm. DigiPlex har 
investert mye i å gjøre våre datasentere til de sikreste, mest stabile og ikke minst mest 
miljøvennlige i markedet, og Candidators og KPMGs valg av oss bekrefter at vi har lykkes, sier 
CEO i DigiPlex, Gisle M. Eckhoff.  
 
Candidator har utvidet sin hybride driftsplattform til også å kunne levere sømløst på Azure 
Stack, og opplever stor interesse i markedet for sine selvbetjente løsninger som gir kundene full 
kontroll på egne data. Disse kundene vil i tillegg nyte godt av alle fordelene ved å ha løsningene 
plassert i DigiPlex’ datasentere. Kunden kan da hente ut det beste av to verdener. De slipper å 
drifte sine egne datasentere og får en kostnadseffektiv løsning, samtidig som sikkerheten blir 
ivaretatt. 
 
  
For mer informasjon, vennligst kontakt:    
Elisabeth Lennhede, Head of Communications, DigiPlex 
elisabeth.lennhede@digiplex.com, +46 70 33 22 705 
 
Ketil Neteland, Sr. Advisor, Candidator 
ketil.neteland@candidator.no, +47 475 07 699 
 
Om DigiPlex    
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DigiPlex designer, bygger og driver datasentere i Norden. DigiPlex spesialiserer seg på å levere 
spesialtilpassede, sikre og svært driftsstabile IT-miljøer med den høyest mulige 
tilgjengeligheten. Både private og offentlige organisasjoner, inkludert sikkerhetssensitive kunder 
innen offentlig sektor og finans, har vist DigiPlex tillit ved å la dem huse sine 
datasenterløsninger. Alle DigiPlex sine datasentere får energi fra bærekraftige energikilder. Les 
mer på: http://www.digiplex.com     
 
Om Candidator 
Candidator er et IT-driftsselskap i kraftig vekst som leverer komplette IT-drifts-, telefoni- og 
outsourcing-tjenester til selskaper og organisasjoner under mottoet ”Make IT simple”. Vi bygger 
langsiktige kunderelasjoner gjennom å kombinere et høyt servicenivå med effektive IT-løsninger 
som gir kunden klare, forretningsmessige fordeler. Gjennom god kundeservice, 
forretningsforståelse og effektiv bruk av moderne teknologi leverer vi komplette IT-tjenester. Vi 
er oppriktige og engasjerte, og skaper en win-win situasjon mellom deg som kunde og oss som 
leverandør. Candidator skal være en nordisk IT-partner som er kjent for å levere utrolig bra 
kundeopplevelser. Siden starten i 1997 har Candidator hatt en jevn og sterk vekst, og vi har i 
dag rundt 550 ansatte og en omsetning på ca. 1 milliard. Candidator er eiet av 
investeringsselskapet EQT. www.candidator.no  
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