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Det her driver investeringerne i IT-infrastruktur  

RiMatrix S er et banebrydende, standardiseret og modulopbygget datacenter. Det er udviklet og 
lanceret af Rittal, der leverer IT-infrastrukturløsninger. Virksomheden har nu spurgt IT-chefer i fem 
lande om, hvordan de ser på kommende investeringer.  

At have sit eget datacenter er vigtigt for at sikre konkurrenceevnen, viser en undersøgelse, som Rittal 
har bedt IDC om at gennemføre. IDC er verdensledende inden for markedsundersøgelser, og de har 
spurgt 500 CIO- og IT-chefer i mellemstore virksomheder i Tyskland, Storbritannien, Sverige, Holland 
og Italien om status for deres IT-infrastruktur, deres krav samt deres planlagte investeringer i IT.  

Effektive datacentre fremmer virksomhedens vækst  
– Undersøgelsen viser, at IT-infrastruktur og frem for alt eget datacenter opfattes som vigtigt for at sikre 
konkurrenceevne og ekspansion permanent. Den viser også, at virksomhederne ønsker at udnytte nye 
teknologier som cloud computing, big data og mobile data for at udvikle nye indtægtsmuligheder. Det 
fører til udvidede behov for investeringer, siger Olof Tambour, skandinavisk produktchef for IT-
infrastruktur hos Rittal.  

 
Investeringer i datacentret er nødvendige  
Økonomisk succesrige virksomheder investerer i gennemsnit 20 procent mere i deres IT-infrastruktur 
end virksomheder med flade salgstal. Hele 98 procent af virksomhederne med øget salg rapporterede, 
at de ville øge deres investeringer i IT eller i det mindste fastholde dem på samme niveau.  

De adspurgte oplyste, at deres datacentre var i gennemsnit 6,9 år gamle. Med den alder er det allerede 
svært at anvende moderne IT-udstyr, eftersom det har en højere energitæthed og skal være langt mere 
tilgængeligt. Nogle af drivkræfterne er derfor behovet for energieffektivisering og kravene om øget 
redundans.  
 
Stort besparelsespotentiale  
Eksempelvis oplyser de adspurgte IT-chefer, at de driver deres datacentre ved en gennemsnitlig 
temperatur på 15,5 °C, hvilket ofte er unødvendigt lavt. Ifølge IDC er der enorme 
besparelsespotentialer på dette område. I stedet for at køle hele lokaler, er det mere effektivt at arbejde 
med direkte køling i rack eller i de individuelle korridorer.  

– Modulopbyggede, forkonfigurerede datacentre, som vores nye RiMatrix S, er en rationel måde at 
imødekomme kravene på, f.eks. omkring energioptimering. Konceptet giver endvidere mulighed for 
kortere produktlivscyklusser samt hurtigere ibrugtagning af nye systemer, eftersom de kan sættes op i 
løbet af nogle uger, siger Olof Tambour.  
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