
DATA CENTRE CAMPUS  
AMSTERDAM
Verbinding maken, zaken afhandelen en groeien

Fact sheet

http://www.interxion.com 


WELKOM IN AMSTERDAM

Nederland wordt met zijn geavanceerde digitale telecomnetwerk en 
de grootste internethub in Europa gezien als de digitale poort van 
Europa. Het behoort op het gebied van internationale bandbreedte 
tot de top vijf landen wereldwijd en Amsterdam is een van de best 
verbonden steden ter wereld en ligt in het hart van Europa. Nederland 
besteedt bijna één procent van zijn bruto nationaal product aan 
zijn telecommunicatie- en technologie-infrastructuur, waarmee het 
Europees leider is op het gebied van investeringen in technologie.

De grootste internethub in Europa bevindt zich in Nederland. 
Internetgebruik wordt door de overheid actief gestimuleerd, waardoor 
het land binnen Europa vooroploopt op het gebied van internettoegang.

De vervoersinfrastructuur omvat het drukke Schiphol International 
Airport en uitstekende snelweg- en spoorverbindingen naar alle delen 
van Europa. Met de nabijgelegen haven van Rotterdam, de grootste 
haven van Europa, is Amsterdam een van de steden met de beste 
verbindingen wereldwijd, zowel digitaal als fysiek.

Amsterdam

Voor overzeese bedrijven die hun 
positie in Europa opbouwen, is onze 
datacentercampus in Amsterdam 
de ideale locatie. Bedrijven die hier 
gecoloceerd zijn, profiteren van 
een hoogwaardig, veilig Europees 
datacenter voor hun infrastructuur met 
dataopslag op een bekende EU-locatie 
en verbindingen met lage latency naar 
belangrijke Europese markten via een 
gevarieerde community van meer dan 
45 carriers en directe toegang tot drie 
internet exchanges, waaronder AMS-IX.

10 24x7
minuten van  
luchthaven

Meer dan 200
PoPs van carriers en ISP's toegewijde ondersteuning



Hoge connectiviteit, netwerkneutraal

Onze datacentercampus in Amsterdam ondersteunt uw bedrijf, ongeacht of u in 
Nederland actief bent, uw positie in Europa wilt opbouwen of het bereik van uw 
diensten op het continent wilt uitbreiden.

Met negen datacenters op de campus huisvest Interxion Amsterdam een volwassen 
community van providers van publieke en privé-clouddiensten en biedt het directe 
toegang tot de cloudplatforms Microsoft Azure (en Azure Stack), Amazon Web 
Services (AWS) en Softlayer. Als uw bedrijf publieke of privé-cloudplatforms bouwt of 
exploiteert, cloudapplicaties en -diensten ontwikkelt of levert, of een verbinding met 
clouddiensten levert of nodig heeft, dan moet u hier zijn.

Onze cloudcommunity gedijt goed, omdat we de kwaliteit, de flexibiliteit, de 
connectiviteit en het bereik bieden dat nodig is voor succesvolle high-density 
clouddiensten. De campus omvat drie internet exchanges – AMS-IX, NL-ix en 
NDIX – en meer dan 45 vooraanstaande nationale en internationale carriers, internet 
service providers (ISP's) en contentdistributienetwerken (CDN'en). Met carrier- en 
cloud-aanwezigheidspunten (PoP's) die al in het datacenter zijn geïnstalleerd en snel 
te gebruiken Cross Connects kunt u eenvoudig verbinding maken met partners en 
providers naar uw keuze.

Flexibiliteit en keuze

Interxion stond aan de wieg van het ontwerp van modulaire datacenters en we hebben 
dit meer dan 15 jaar verfijnd om snelle en efficiënte uitbreiding mogelijk te maken. 
Het maakt niet uit hoe klein of groot uw bedrijf is; onze campus in Amsterdam biedt 
aanzienlijke flexibiliteit met betrekking tot wat u met uw ruimte doet en hoe u uw 
aanwezigheid uitbreidt. De belangrijkste beschikbare diensten zijn:

Snel te installeren 
cross connects

Vergaderruimten 
en kantoorruimte

Collocatie in 
kasten, kooien en 

privéruimten

Directe toegang tot 
de toonaangevende 

cloudplatforms

24/7 'Hands and 
Eyes' technische 
ondersteuning



De betrouwbaarheid die u nodig hebt

Wij vormen al meer dan 15 jaar de norm voor de branche op het gebied van 
datacenterontwerp, -bouw, -exploitatie en -beheer om de betrouwbaarheid, veiligheid, 
veerkracht, efficiëntie en prestatie steeds te kunnen blijven verbeteren. We bieden 
een SLA met een beschikbaarheid van 99,999% en de kans dat u ergens anders in 
Amsterdam een betere betrouwbaarheid en prestatie vindt, is klein.

Operational excellence

Interxion Netherlands is ISO 27001- en ISO 22301-gecertificeerd. We combineren 
geavanceerde systemen en processen om activiteiten 24/7 te monitoren en beheren, 
waarbij lokale teams ter plaatse worden gecombineerd met centraal toezicht door ons 
24-uurs meertalige European Customer Service Centre (ECSC).

Veiligheid 

Het datacenter wordt 24/7 gemonitord door CCTV en opgeleid beveiligingspersoneel. 
Er zijn meerdere toegangsbarrières, waaronder mantraps, contactloze sleutelkaarten 
en biometrische lezers. U kunt ook uw eigen beveiligingssystemen aan pakketten of 
privéruimtes toevoegen.

Veerkracht en bedrijfscontinuïteit

Van het 24/7 monitoren en alarmen voor elk cruciaal systeem tot incidentmanagement 
en bedrijfscontinuïteitsbeheer; wij passen de beste praktijken toe en werken volgens 
het ITILv3-kader. In onze datacenters is een hoog redundantieniveau en een zekere 
dienstverlening ingebouwd:

 ■  Stroom: gegarandeerde voorziening; twee afzonderlijke voedingen voor alle 
apparatuur, elk afzonderlijk uitgerust met UPS en generatorback-up met volledige 
capaciteit voor een ononderbroken werking.

 ■ Omgeving: SLA's over temperatuur en luchtvochtigheid in lijn met de 
aanbevelingen van de ASHRAE; minimaal N+1 koeling per ruimte; geavanceerde 
waterkoeling en rookmelders die rook in een zeer vroeg stadium waarnemen; 
brandvertragende muren, directe verbinding met de brandweer en automatische 
brandbestrijdingssystemen op basis van gas.

Connectiviteit

 ■ Directe toegang tot 3 IXP's

 ■ AMS-IX-gecertificeerd

 ■ Meer dan 200 vaste en mobiele 
carriers, ISP's en CDN'en

Community 

 ■   Community van cloudplatforms, 
hostingproviders en 
systeemintegrators

 ■ Gevarieerde bedrijfscommunity, 
variërend van kleine nationale 
bedrijven tot grote multinationals

Locatie

 ■ 10 minuten van luchthaven 
Schiphol

 ■ Handige transportverbindingen 
door heel Europa



Operational Excellence

 ■ SLA met 99,999% 
beschikbaarheid

 ■     2N- of N+1-configuraties voor 
alle essentiële systemen

 ■ 24/7 werking en monitoring

Duurzaamheid

 ■ 100% duurzame energie

 ■  Hoogste energie-
efficiëntienormen

Connectiviteit

 ■ Toegang tot de uitgebreide connectivity community in Amsterdam.

 ■ Dubbele glasvezeltoegang via belangrijke verbindingen van twee afzonderlijke 
carriers en snel te installeren op een SLA gebaseerde Cross Connects.

Duurzaamheid

We gebruiken 100% gecertificeerde duurzame energie en maken gebruik van een 
gefaseerde modulaire architectuur voor een optimale power usage effectiveness 
(PUE). We maken ons sterk voor het gebruik van vrije koeling en grondwaterkoeling, 
maar nooit ten koste van de betrouwbaarheid en beschikbaarheid.

Interxion is een van de bekendste datacenterproviders in 
Nederland en deze samenwerking biedt onze gezamenlijke 
klanten nieuwe mogelijkheden om te profiteren van de 
efficiëntie van de hybride cloud.

Microsoft Azure - Ross Ortega,
Principle Product Manager, Networking



Het lokale team 

Ons Amsterdamse team is sinds 1998 actief in Nederland en is niet alleen 
verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het datacenter, maar 
beschikt ook over kennis van lokale markten en regelgeving. Het team is 
beschikbaar voor advies over het effectief gebruiken van uw ruimte, van ontwerp 
en connectiviteit tot installatie en beheer. U krijgt advies over de beste oplossingen 
voor uw infrastructuur, koeling, stroom- en energiebeheer, IP-transit, peering-
overeenkomsten en fysieke bekabeling.

Lokale en centrale teams staan tot uw dienst

Klanten waarderen de kwaliteit van onze activiteiten en klantenservice. Waar mogelijk 
centraliseren we functies en we hebben een sterk lokaal management en operationele, 
dienstverlenings- en serviceteams.

Centrale coördinatie

Ons centrale ECSC-team spreekt vloeiend Nederlands, Engels, Frans, Duits en 
Spaans. Zij wijzen u één contactpersoon toe die 24/7 beschikbaar is voor alle 
vragen en houden u op de hoogte van alles dat ook maar enigszins op uw systemen 
van invloed zou kunnen zijn. Onze klanten vertellen ons dat ze onze mate van 
betrokkenheid en de controle die ze daardoor hebben op de bedrijfskritische systemen 
echt waarderen.

Onze 'last-mile' glasvezelnetwerken in grote Europese steden 
zijn essentieel voor de waarde die wij als euNetworks aan 
onze klanten bieden. Interxions pan-Europese footprint maakt 
dat het bedrijf de ideale partner is om ons te helpen onze 
klanten te laten profiteren van de voordelen van ons high-
capacitynetwerk.

euNetworks

Michael van den Assem
Managing Director, Interxion Nederland





E U R O P A

A Z I Ë

Over Interxion

Interxion (NYSE: INXN) is 
marktleider als leverancier 
van carrier- en cloudneutrale 
collocatie-datacenterdiensten 
in Europa en bedient een groot 
aantal klanten via meer dan 40 
datacenters in 11 Europese landen. 
Interxions uniform ontworpen, 
energiezuinige datacenters bieden 
klanten uitgebreide beveiliging en 
uptime voor hun bedrijfskritische 
applicaties. Met meer dan 600 
connectiviteitsproviders, 21 Europese 
internet exchanges en de meeste 
marktleidende cloud- en digitale-
mediaplatforms in zijn branche, 
heeft Interxion connectiviteits-, 
cloud-, content- en financiële 
hubs gecreëerd die groeiende 
belangengemeenschappen van 
klanten bevorderen. Ga voor meer 
informatie naar www.interxion.com

Datacenterdiensten  
binnen heel Europa

www.interxion.com
customer.services@interxion.com
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