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WELKOM IN BRUSSEL

België is altijd al een belangrijke economische hub en 
bedrijfscentrum in Europa geweest – en dat is zeker vandaag het 
geval. België is strategisch centraal in Europa gelegen en blijft een 
van de meest succesrijke landen in de EU wat het aantrekken van 
buitenlandse investeringen betreft.* Met het hart van de Europese 
instanties in Brussel en de NAVO vlakbij, heeft Brussel een 
uitstekende transportinfrastructuur die u binnen enkele uren in alle 
grote Europese steden brengt.

Dicht bij het stadscentrum van Brussel vindt u de carrier-neutrale 
datacentercampus van Interxion. Dit is de ideale locatie voor 
nationale en internationale bedrijven die hun diensten gelijk waar in 
Europa willen aanbieden en het waarderen dat ze zich bij een van 
de veiligste, betrouwbaarste en sterkst geconnecteerde faciliteiten 
in de regio bevinden.

Brussel: de Poort tot Europa

Voor overzeese bedrijven die 
hun aanwezigheid in Europa 
willen uitbouwen, is onze 
datacentercampus in Brussel de 
ideale locatie. De bedrijven genieten 
hier van een veilig Europees 
datacenter van topkwaliteit voor 
hun infrastructuur met gegevens 
opgeslagen in een centrale EU-
locatie, en connectiviteit met lage 
latentie naar de belangrijkste 
Europese markten via een 
gevarieerde groep van circa 100 
carriers en directe toegang tot de 
BNIX en NL-ix internet  exchanges.



Ontworpen voor bedrijven

De connectiviteit die u nodig hebt

Onze datacentercampus in Brussel biedt de perfecte ondersteuning voor uw bedrijf, 
ongeacht of u actief bent in België, in Europa aanwezig wilt zijn of uw dienstverlening 
over heel het continent wilt uitbreiden. Hier bieden we toegang tot de BNIX, NL-ix, AMS-
IX, LINX en DE-CIX internet exchanges en een 100tal toonaangevende nationale en 
internationale carriers, Internet Service Providers (ISP’s) en Content Distribution Networks 
(CDN’s). Ongeacht de aard, de grootte of het bereik van uw bedrijf bent u verzekerd van 
een betrouwbare, kosteneffectieve connectiviteit in heel Europa en de snelste prestaties 
voor uw toepassingen.

Onze campus in Brussel is ideaal voor bedrijven die:

 ■ Specifieke carriers willen gebruiken om specifieke markten te bereiken of gewoon 
omdat hun voorkeur ernaar uitgaat

 ■ Een sterk beveiligde en schaalbare Europese hub van topkwaliteit wensen voor 
kritische IT-systemen

 ■ Clouddiensten ontwikkelen of gebruiken: door de nabijheid van carriers en onze 
cloud gemeenschappen beschikt u over de vereiste lage latentie

10 100 24x7
minuten van de 
luchthaven

vaste en mobiele 
carriers

snelle reactieservice



Flexibiliteit en Keuze

We zijn een pionier in het ontwerpen van modulaire datacenters en hebben dit 
concept gedurende meer dan 20 jaar verfijnd met het oog op een snelle en efficiënte 
uitbreiding van de campus. We bieden significante flexibiliteit om uw aanwezigheid uit 
te breiden en uw ruimte te benutten. Wanneer u ons advies wenst of hulp wilt bij het 
aankopen of installeren van uitrusting, staan we natuurlijk tot uw dienst.

De belangrijkste diensten die op de campus worden aangeboden:

 ■  Colocatie in kasten, kooien en private ruimtes

 ■  SLA-ondersteunde Cross Connects

 ■  24/7 Hands and Eyes snelle reactieservice

 ■  IP multihoming voor verbeterde veerkracht en optimalisering van het verkeer

 ■  Toegang tot ons Customer Portal, zodat u altijd basistaken en diensten kunt 
aanvragen

Ontworpen voor kritische toepassingen

Betrouwbaarheid, Prestaties, Veiligheid

Reeds meer dan 20 jaar bepalen we de industrienormen in het ontwerpen, bouwen, 
uitbaten en beheren van datacenters om een continu verbeterde betrouwbaarheid, 
beveiliging, veerkracht, efficiëntie en prestatie te leveren. We bieden een SLA voor een 
beschikbaarheid van 99,999 % en u zult waarschijnlijk nergens in België een betere 
betrouwbaarheid en hogere prestaties vinden.

Operationele uitmuntendheid

Net zoals al onze datacentercampussen heeft Brussel de ISO 14001- en ISO 
270001-certificering. Deze campus heeft ook de ISO 22301-certificering verkregen, ter 
vervanging van BS 25999- en PCI DSS-certificering. We combineren geavanceerde 
systemen en processen om de activiteiten 24/7 te bewaken en te beheren, waarbij 
lokale teams op het terrein worden gecombineerd met centraal toezicht door ons 24 
uur per dag bemand European Customer Service Centre (ECSC).

Connectiviteit

 ■  Toegang tot BNIX, NL-ix, AMS-IX, 
LINX, DE-CIX

 ■  Directe toegang tot Microsoft 
Azure en Amazon Web Services

 ■  Circa 100 vaste en mobiele 
carriers, ISP’s en CDN’s

Gemeenschap

 ■  Bloeiende gemeenschap 
van systeemintegratoren, 
cloudplatformen en 
hostingproviders

 ■  Gevarieerde 
ondernemingsgemeenschap 
van kleine nationale bedrijven tot 
grote multinationals

Locatie

 ■  Dicht bij het stadscentrum 
van Brussel en het treinstation 
Brussel-Zuid

 ■  Op 10 minuten van de luchthaven

Het feit dat Interxion carrierneutraal is, is belangrijk voor 
ons. Dit waarborgt een grotere flexibiliteit en laat ons toe te 
onderhandelen over prijzen. Gezien de gevoeligheid van 
onze data en de strikte Service Level Agreements met onze 
klanten, is beveiliging voor ons van het allergrootste belang. 
Interxion kan ons op dit gebied de nodige garanties geven.

Bureau van Dijk



Veerkracht en bedrijfscontinuïteit

We hanteren de “best practice” en werken in overeenstemming met het ITILv3-
framework, van 24/7 bewaking en alarmen  voor elk kritisch systeem tot incident- en 
continuïteitsbeheer. Hoge redundantieniveaus en servicezekerheid zijn geïntegreerd in 
onze datacenters:

 ■  Connectiviteit: dubbele glasvezeltoegang van twee gescheiden carrier 
hoofdroutes en snel geïnstalleerde Cross Connects.

 ■  Voeding: beveiligde stroomtoevoer; twee voedingskanalen voor alle uitrusting, 
elk onafhankelijk uitgerust met UPS en generatorreserve met volledig belastbare 
capaciteit voor onbeperkte werking. 

 ■ Omgeving: SLA’s voor temperatuur en vochtigheid in overeenstemming 
met ASHRAE-aanbevelingen; N+1 koeling; geavanceerde water- en 
rookdetectiesystemen; geavanceerde brandonderdrukking in overeenstemming met 
lokale voorschriften en ontworpen voor maximale veiligheid en minimale schade. 

Beveiliging 

De volledige datacenter-campus wordt 24/7 bewaakt door CCTV en 
bewakingspatrouilles. Er zijn verschillende toegangsbarrières, waaronder 
toegangssassen-en badges. U kunt ook uw eigen beveiligingssystemen toevoegen 
aan een kast, kooi of private ruimte.

Duurzaamheid

Onze PUE-maatregelen zijn heel uitzonderlijk. We gebruiken vrije koeling en 
een op maat gemaakte omsluitingsoplossing met koude gang om de hoge 
vermogensdensiteiten op laag verhoogde vloeren efficiënter te ondersteunen, 
waardoor de totale koelingskosten met niet minder dan 30 % worden verlaagd.

Interxion had een 
grondig inzicht in onze 
infrastructuurnoden 
en gaf advies over 
efficiëntieverbeteringen om 
ons verwerkingsvermogen 
per kast met zelfs 50 % te 
verhogen.

Massive Media Match



Lokale en centrale teams tot uw dienst

De klanten waarderen de kwaliteit van onze activiteiten en klantendienst. We 
centraliseren functies waar mogelijk en hebben sterke teams voor lokaal beheer, 
operationele ondersteuning, levering en verzekering van de dienstverlening, zodat 
we u een meer efficiënte, consistente, reactieve en persoonlijke service kunnen 
aanbieden.

Specifieke support

Ons gecentraliseerde ECSC-team spreekt vlot Engels, Frans, Duits, Nederlands en 
Spaans. Ze vormen één enkel contactpunt, 24/7, voor alle vragen en houden u op de 
hoogte van alles wat ook maar de geringste kans op beïnvloeding van uw systemen 
inhoudt. Onze klanten appreciëren onze betrokkenheid en de controle die ze hebben 
over de kritische systemen die ze bij ons onderbrengen.

Het lokale team

Het team in Brussel zorgt niet alleen voor de dagelijkse werking van het datacenter, 
maar kan u indien gewenst ook informatie verstrekken over lokale markten en 
wettelijke bepalingen. Ze staan tot uw dienst met advies of hulp om het gebruik van 
uw ruimte te optimaliseren, van ontwerp en connectiviteit tot installatie en beheer.

Dirk van de Geer

Managing Director, Belgium
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Over Interxion

Interxion (NYSE: INXN) is een 
toonaangevende leverancier van 
carrier- en cloudneutrale colocatie 
datacenterdiensten in Europa die 
klanten vanuit 50 datacenters in 
11 Europese landen bedient. De 
uniform ontworpen, energie-efficiënte 
datacenters van Interxion voorzien 
de klant van een omvangrijke 
beveiliging en uptime voor zijn kritische 
toepassingen. Met meer dan 700 
connectiviteitsproviders, 21 Europese 
internet exchanges en de meeste 
toonaangevende cloud- en digitale 
mediaplatformen heeft Interxion 
connectiviteits-, cloud-, content- 
en financiële hubs gecreëerd voor 
groeiende klantgemeenschappen. 
Meer informatie vindt u op  
www.interxion.com

Data Centre services 
across Europe

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