DATAPL ACE BIE DT MET TWI N-D ATAC ENTEROPL OSSING FE LTON ICT SE RVICE S DE
GE WENSTE ZEKERHE ID EN C ONT INUÏTEIT OM TE BLIJVEN GR OEIEN.
Alblasserdam, 30-05-2017: Felton ICT Services gevestigd op het mediapark te Hilversum is de eerste nieuwe
klant die gekozen heeft voor de twin-datacenter oplossing die Dataplace aanbiedt. Doordat de beide
datacenterlocaties in de regio Rotterdam en Utrecht onderling met elkaar verbonden zijn door een redundante
glasvezelring is dit mogelijk geworden. Felton ICT Services is gespecialiseerd in het compleet ontzorgen van
ICT-infrastructuren en security van organisaties. Felton heeft de laatste jaren sterk geïnvesteerd in haar private
cloud oplosisngen. Security, performance, beschikbaarheid en transparante pricing zijn de uitgangspunten in
de dienstverlening van Felton. Het kunnen garanderen van beschikbaarheid is daarin van levensbelang, de
keuze voor onze twin datacenteroplossing ligt hieraan ten grondslag.
“Felton ziet een duidelijke trend in de ontwikkelingen van cloud strategieën van haar klanten, omdat de businesscase
en het draagvlak bij het management om te investeren in eigen infrastructuur steeds zwakker wordt en nauwelijks nog
overeind is te houden. Ook zien wij dat men terughoudend is om volledig over te gaan naar Azure of AWS. De
daadwerkelijke kosten blijken in de praktijk vaak vele malen hoger uit te vallen dan wat vooraf werd begroot. Dit
verklaart mede het enorme succes van onze private cloud oplossing. De security, performance, beschikbaarheid en
pricing zijn voor onze klanten de belangrijkste redenen om uiteindelijk te kiezen voor de “Felton Private Cloud”. Wij
hebben voor ons twin datacenter concept daarom ook bewust gekozen voor Dataplace. Door de persoonlijke
betrokkenheid van Dataplace hebben wij een partner gevonden die met ons meedenkt.” aldus Stan Bridié, CEO van
Felton ICT Services.
Gerben van der Veen, Managing Director van Dataplace: "Felton heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan en die
visie wordt door Dataplace onderstreept. Felton heeft heel bewust voor onze twin-datacenteroplossing gekozen. Het
geeft Felton de beschikbaarheidsgaranties die het nodig heeft in haar dienstverlening. We zijn daarom verheugd dat
wij Felton de komende jaren mogen ondersteunen in hun datacenterstrategie en kijken uit naar een succesvolle
gezamenlijke toekomst."
Over Felton ICT Services
Felton is gespecialiseerd in het compleet ontzorgen van uw ICT-infrastructuren en Security. Of het nu gaat om
Outsourcing, Security, Infrastructuur, Architectuur, Managed Services, Cloud diensten, integratie- en migratie
projecten; Felton stelt zich op als uw partner in ICT. Onze dienstverlening onderscheidt zich door kwaliteit,
toegevoegde waarde, partnerschap en persoonlijke betrokkenheid. Wij geloven namelijk dat ICT in dienst moet
staan van uw organisatie. Om de wereld slimmer te maken en vooruit te helpen, ondersteunt en adviseert Felton
haar klanten op het gebied van informatie en communicatie technologie. Met ‘state of the art’ oplossingen;
schaalbaar, flexibel en duurzaam. Zó dragen we bij aan het creëren van echte waarde. Felton is ISO 27001 en
NEN 7510 gecertificeerd

Over Dataplace
Dataplace bestaat sinds 2010 en is in 2016 onderdeel geworden van de Eurofiber Group. Vanuit twee moderne
carrier neutrale Tier III datacenters in de regio Rotterdam en Utrecht worden hoogwaardige (twin)
datacenterdiensten geleverd. Dataplace beschikt over de ISO9001:2008, ISO14001:2004 , ISO27001:2013 en
ISO:50001 certificering en tevens over een NCP BORG4, NEN 7510 en ISAE-3402 certificering. Het
onderscheidend vermogen van Dataplace uit zich in kennis en ervaring in datacentermanagement en de
persoonlijke aandacht voor klanten. Inmiddels maken vele IT gerelateerde ondernemingen, overheidsinstellingen,
zorginstellingen en beursgenoteerde bedrijven tevreden gebruik van de dienstverlening van Dataplace. Klanten
van Dataplace waarderen de dienstverlening met een 8,5 als algemeen rapportcijfer.

