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Dette driver investeringene i IT-infrastrukturen 
 
RiMatrix S er et banebrytende, standardisert og modulære datasenter.Det ble utviklet og 
lansert av Rittal, leverandør av IT-infrastrukturløsninger. Foretaket har nå spurt IT-ledere i 
fem land om hvordan de ser på kommende investeringer. 
 
Eget datasenter er viktigt for å sikre konkurransekraften, viser 
undersøkelsen Rittal har fått IDC til å gjennomføre. IDC er 
verdensledende innen markedsundersøkelser. De har bedt 
500 CIO og IT-ledere i mellomstore foretak i Tyskland, 
Storbritannia, Sverige, Nederland og Italia om status for IT-
infrastrukturen, deres krav og deres planlagte investeringer i 
IT. 
 
Effektivt datasenter fremmer forretningsvekst  
– Undersøkelsen viser at IT-infrastruktur og fremfor alt eget 
datasenter oppfattes som viktig for å sikre konkurransekraft og 
ekspansjon.Det viser også at foretakene ønsker å dra nytte av 
nye teknologier som skytjenester, big data og mobildata for å utvikle nye inntektsmuligheter. 
Dette fører til utvidet behov for investeringer, sier Olof Tambour, Skandinavisk produktsjef 
hos Rittal for IT-infrastruktur. 
 
Investeringer i datasenteret er nødvendig 
Økonomiske fremgangsrike foretak investerer i gjennomsnitt 20 % mer i sin IT-infrastruktur 
enn foretak med stagnerende salgstall. Hele 98 % av foretakene med økt salg, rapporterte at 
de ville forsterke sine investeringer i IT, eller i det minste holde dem på samme nivå. 
 
De forespurte rapporterte at deres datasenter var i gjennomsnitt 6,9 år gammelt. Med denne 
alderen er det vanskelig å bruke moderne IT-utstyr, da det har en høyere energitetthet og må 
være mye mer tiilgjengelige. En av drivkreftene er derfor behovet for energieffektivitet og 
krav om økt redundans. 
 
Stort besparelsespotensiale 
For eksempel oppgir de forespurte IT-sjefene at de driver sine datasenter på en 
gjennomsnittstemperatur på 15,5 °C, noe som ofte er unødvendig lavt. I følge IDC er det 
stort innsparingspotensiale i dette området. I stedet for å kjøle ned hele rommet, er det mer 
effektivt å jobbe med direkte kjøling i rack eller i kaldganger. 
 
– Modulære forhåndskonfigurerte datasenter, som vårt nye RiMatrix S, er en rasjonell måte å 
møte kravene på til f.eks.energioptimalisering. Konseptet gir også kortere produktlivssyklus 
og raskere igangsetting av nye system, da de kan settes opp i løpet av noen uker, sier Olof 
Tambour. 
 
 



 

 

 

 
For ytterligere informasjon, kontakt: 

Olof Tambour, Scandinavian Product Manager IT Infrastructure 
Telefon: +46 72 385 16 46, e-post: olof.tambour@rittal.se  
 

Rittal GmbH & Co KG, med hovedkontor i Herborn, Tyskland, er en av verdens ledende systemleverandører innen 
innkapslingsteknikk for beskyttelse av automasjon, elektronikk og IT-utstyr. Produktutvalg omfatter kapslinger og 
apparatskapsystmer, strømfordeling, klimatisering, IT-infrastruktur samt software og service. Rittal ble grunnlagt i 1961 og har 
10 høyteknologiske produksjonssteder, 63 datterselskaper og over 40 agenturer over hele verden. Med over 10.000 
medarbeidere er Rittal International det største selskapet i Friedhelm Loh Group.  

Rittal Scandinavia er representert i Sverige, Danmark og Norge med 150 ansatte og en omsetning på 66 millioner euro for 
2012. 


