Fact sheet

PRESTATIES ZONDER
COMPROMIS
In Europese Financiële Centra

Colocatie voor het bankwezen, de
verzekeringsmarkt en kapitaalmarkt
De immer toenemende eisen en controle van regelgeving, ambitieuze
nieuwe spelers, de uitdaging van digitale transformatie, constante
digitale bedreigingen. De competitieve druk op banken, verzekeraars,
handelaars en overige financiële dienstverleners neemt alsmaar toe.
Om deze problemen aan te pakken, komen financiële instellingen en
de bedrijven die diensten aan hen verlenen samen in onze datacenters
in de grote Europese steden. In deze zeer veilige financiële hubs kunt
u profiteren van:
Betrouwbaarheid: lage latency, geweldige veerkracht (beschikbaarheid
van 99,999%) en high-density-configuraties voor high-performance
computeromgevingen
Flexibiliteit: eenvoudige schaalbaarheid, snelle en kostenefficiënte toegang
tot de cloud en keuze uit meer dan 600 connectiviteitsproviders en
21 internet exchanges
Een unieke community: honderden organisaties op het gebied van
financiële dienstverlening en de bedrijven die diensten aan hen verlenen;
allemaal op één plek voor efficiënte verbindingen

Uw prioriteiten verwezenlijken
■■

■■

■■

■■

■■

Flexibiliteit: eenvoudig opschalen,
hybride clouds toepassen en snelle
verbindingen tot stand brengen binnen
Europa.
Kostenbeheersing: geef minder
uit aan toegang tot clouddiensten,
kapitaalmarkten, partners en meer.
Bedrijfsontwikkeling: breid uw
klantenbestand kostenefficiënt uit.
Conformiteit: verwerk uw gegevens
in private en hybride clouds conform
financiële regelgeving.
Soevereiniteit van gegevens:
bescherm en bewaar gegevens van
klanten binnen het rechtsgebied van
hun keuze, conform de AVG/GDPR.

Hubs voor kapitaalmarktcommunities

95%

De juiste spelers op de juiste plek
Met locaties die een halve milliseconde of minder verwijderd zijn van elke grote
aandelenbeurs en liquiditeitsplatforms in Europa zijn onze datacenters ideaal voor alle
deelnemers binnen de Europese kapitaalmarktcommunities.

van aandelenliquiditeit bereikt
binnen 0,5 ms

Onze financiële hubs bieden plaats aan meer dan 200 participanten uit de financiële
markt en meer dan 50 leveranciers van software en diensten aan de industrie die
samenkomen om de connectiviteitskosten te verlagen en de afstanden die gegevens
en transacties moeten afleggen te verkorten. Hieronder vallen:

90%

Makelaars, investeringsbanken, ondernemingen die zich bezighouden met
handel in eigen beheer, providers van marktgegevens en onafhankelijke
softwareverkopers die moeten beschikken over een uitgebreid aanbod van
verbindingen met ultralow latency naar exchanges en liquiditeitsplatforms.

■■

van derivatenliquiditeit bereikt
binnen 0,5 ms

>15

Grote fondsbeheerders en dienstverleners aan de koperskant die kostenefficiënte
en schaalbare toegang tot stroom, IT-middelen en marktgegevensconnectiviteit
nodig hebben.

■■

toegangspunten tot
exchanges en MTF's gehost

Providers van marktgegevens, middle- en back-officetoepassingen en andere
technologische diensten — zowel traditioneel als in de cloud — die snel en
effectief verbinding willen maken met klanten van deelnemers binnen hun markt.

■■

>200

Meer dan 15 toegangspunten tot exchanges en MTF's (zie kaart), waaronder de
London Metal Exchange.

■■

marktdeelnemers en
leveranciers uit de industrie
gehost

EUROPEAN FINANCIAL HUBS
STOCKHOLM

9.0

Nasdaq OMX, NDX
Interxion London Campus
Access Points: LME;
NYSE Liffe; NYSE Euronext;
BATS-ChiX Europe;
NASDAQ OMX; SGX; ASX;
Trading Engines: ITG Posit;
Equiduct
New York

DUBLIN

LONDON

MOSCOW

11.0
Moscow Exchange
COPENHAGEN

AMSTERDAM

WSE
WARSAW

New York

Eurex, Xetra

34.0
4.3
BRUSSELS

ASIA PAC
FRANKFURT
5.5

PARIS

VIENNA

SIX
12.2

ZURICH

3.9

MILAN

11.2

Borsa Italiana
MARSEILLE
ISE
ISTANBUL
BME

MADRID

ASIA PAC

Liquidity Hub

Interxion Financial
Hub – dense liquidity

Interxion campus

Latencies shown are indicative, one-way latencies (in milliseconds),
as supplied by network service providers located at Interxion

Hubs voor veilige en snelle toegang tot de cloud
Ideaal voor hybride-clouddiensten
Ongeacht het soort financiële diensten dat uw bedrijf aanbiedt, retail banking,
beleggingsmakelaardij, verzekeringen, marktgegevens, financiële technologie of
andere diensten, is het waarschijnlijk dat het gebruik van hybride clouds een belangrijk
onderdeel is van uw strategie om te kunnen voldoen aan de nieuwe zakelijke
behoeften met flexibelere IT. Dit betekent dat u moet beschikken over de juiste
connectiviteit tussen uw datacenters en de cloudserviceproviders waarvan u gebruik
wilt maken.
Als u verbinding maakt met de grote wereldwijde publieke cloudplatforms (zoals
Amazon Web Services, Microsoft Azure, IBM Softlayer), kunt u met Cloud Connect
de eventuele problemen ten aanzien van latency, overdrachtssnelheid en beveiliging
gerelateerd aan het gebruik van internetverbindingen omzeilen. Hierdoor beschikt
u niet alleen over een private verbinding met deze platforms, maar hoeft u ook niet
meerdere een-op-eenverbindingen tot stand te brengen om verbinding te maken met
meerdere cloudserviceproviders.
Met één veilige fysieke verbinding met één interface kunt u meerdere virtuele LANverbindingen naar de door u gekozen publieke cloudplatforms tot stand brengen
en beheren. Het is een kostenefficiënte, snelle en betrouwbare manier om hybride
omgevingen en multi-cloudomgevingen te creëren en om voor het bedrijf cruciale
zaken en latency-gevoelige applicaties naar de publieke cloud te verplaatsen.
■■

■■
■■

Kostenefficiënt: met één verbinding naar meerdere clouds en geen extra kosten
voor dataverkeer; hierdoor kunt u 30-50% op de totale netwerkkosten besparen.
Snel: VLAN bestellen in slechts een paar uur.
Betrouwbaar: een SLA met 99,999% beschikbaarheid en gegarandeerde
overdrachtssnelheid.

Voor andere connectiviteitsbehoeften bieden wij keuze uit meer dan 600
connectiviteitsproviders en 21 internet exchanges, waardoor u afhankelijkheid van
leveranciers voorkomt en concurrerende voorwaarden kunt onderhandelen.

21

>40

internet exchanges

datacenters in 11 landen in
heel Europa

>600

99 %

connectiviteitsproviders

SLA met 99,999%
beschikbaarheid

.999

Hubs voor veilige en snelle toegang tot de cloud
Over Interxion

Voorbij de publieke cloud

Interxion (NYSE: INXN) is marktleider als
leverancier van carrier- en cloudneutrale
collocatie-datacenterdiensten in Europa
en bedient een groot aantal klanten via
meer dan 45 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 digitalemediaplatforms 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.nl

Behalve in de grote wereldwijde cloudspelers, bent u misschien geïnteresseerd
in regionale cloudproviders of kleinere lokale providers, vooral de providers die
diensten aanbieden die speciaal voor de financiële dienstverlening zijn ontwikkeld.
Met meer dan 400 cloudproviders in onze zeer schaalbare high-density datacenters
zijn wij de ideale colocatieprovider voor financiële instellingen die flexibele
clouddiensten willen ontwikkelen. Om gebruik te kunnen maken van de diensten van
al deze providers is alleen een eenvoudige, efficiënte Cross Connect nodig.

Gemoedsrust met interxion
Wij zijn al sinds 1998 jaar de norm in de branche op het gebied van
datacenterontwerp, -bouw, -exploitatie en -beheer. Al onze systemen voor
information security management en bedrijfscontinuïteit zijn ISO 27001- en
ISO 22301-gecertificeerd en we staan alom bekend om de kwaliteit van ons
ITIL-geaccrediteerde, meertalige, 24/7 beschikbare team voor operationele
ondersteuning en klantenservice.
We beheren de capaciteit zorgvuldig en werken nauw samen met onze klanten om
te zorgen dat we altijd ruimte en stroom hebben voor uw veranderende behoeften.
Als u meer dan een van onze campussen nodig heeft om uit te breiden, zijn in
ons hele servicegebied hetzelfde contract en dezelfde SLA van toepassing. Deze
constante ervaring is een van de redenen waarom meer dan 1600 bedrijven ervoor
hebben gekozen hun bedrijven met ons uit te breiden.

>50
providers van software en
diensten voor de financiële
industrie

24x7
werking, monitoring en
klantenservice
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