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Nederlandse OCP Experience Center vindt internationale navolging
Later deze maand bestaat het eerste OCP Experience Center een half jaar. De initiatiefnemers, Rittal,
Circle B en Switch Datacenters, kijken tevreden terug op de afgelopen periode.
Zij gaan door met het uitbreiden van de opstelling en het ontvangen van geïnteresseerden. Daarnaast
vindt het idee inmiddels internationale navolging.
Achtergrond
De reden met het OCP Experience Center te starten is een direct gevolg van de vele vragen uit de markt die de
initiatiefnemers ontvingen. Potentiële gebruikers en leveranciers hadden sterke behoefte aan meer dan
demonstraties van losse componenten. Zij zochten een live omgeving die eenvoudig bezocht kan worden en
waar met alle stakeholders over mag worden gesproken.
Officiële opening
De officiële opening van het OCP Experience Center in september 2018 viel samen met de eerste Regional
OCP Summit in Amsterdam. Tijdens de summit hebben tientallen bezoekers de mogelijkheid gebruikt per
shuttle naar het datacenter te gaan waar het OCP Experience Center is gehuisvest.
Daar konden ze aanschouwen hoe de verschillende onderdelen en technieken die tijdens de summit werden
gepresenteerd en besproken in een live omgeving als geïntegreerd geheel functioneren. Grote waardering is er
nog steeds voor de gekozen inrichting. Een deel is ingericht conform de specificaties van telecomoperators. Het
andere deel speelt maximaal in op de wensen van datacenters exploitanten.
Internationale navolging
Het succes van het OCP Experience Center is groot. Rittal Duitsland heeft daarom besloten het concept over te
nemen en het te plaatsen in de USA. Voor het ontwerp en de bouw is door de Duitse en Amerikaanse vestiging
van Rittal nauw samengewerkt met de Nederlandse collega’s en lokale specialisten. Tijdens de komende
Global OCP Summit, die op 14 en 15 maart in San Jose plaatsvindt, zal dit eerste Amerikaanse OCP
Experience Center officieel worden geopend in het datacenter Cyxtera.
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Activiteiten Rittal B.V.
Rittal weet dat niet iedereen die serieus geïnteresseerd is in OCP naar Global OCP Summit in San Jose zal
gaan. Daarom wijst het op twee mogelijkheden in Nederland de kennis over OCP te vergroten.
Als eerste is het uiteraard nog steeds mogelijk het Europese Experience Center in Amsterdam te bezoeken en
daar met deskundigen van Rittal, Circle B of Switch Datacenters verder over van gedachte te wisselen. Verder
zal Rittal Nederland dit jaar nog enkele kleinschalige ronde tafel bijeenkomsten organiseren over het thema
OCP. Doel van de bijeenkomsten is het uitwisselen van kennis en ideeën. Daarnaast is het de bedoeling dieper
in te gaan op de aankondigingen die tijdens de Global OCP Summit worden gedaan.
De ronde tafel bijeenkomsten staan open voor system integrators, adviseurs en leveranciers. Omdat OCP een
breed ecosysteem is zal OCP binnen de telecom sector en als uitgangspunt voor datacenters worden belicht.
Omdat beide sectoren internationaal zijn georiënteerd houdt Rittal er rekening mee dat er internationale
belangstelling zal zijn voor deze ronde tafels. Dat is net als voor het bezoeken van het OCP Experience Center
geen probleem.
Wie meer wil weten over de activiteiten van Rittal tijdens de Global OCP Summit in San Jose of een van de
Experience Centers wil bezoeken kan contact opnemen met André Hiddink, Product Manager IT van Rittal.
Email: ahiddink@rittal.nl. Telefoonnummer: 0316-59 19 11.

Rittal
Rittal uit Herborn in Hessen, Duitsland, is wereldwijd een toonaangevende systeemaanbieder voor behuizings- en kasttechniek,
stroomverdelingssystemen, systeemklimatisering, IT-infrastructuur en software & service. Systemen van Rittal worden over de hele wereld toegepast in
ruim 90 procent van alle branches.
Systeemaanbieder voor innovatieve IT-omgevingen – van edge tot hyperscale computing
Samen met partners levert het “Rittal Ecosystem IT” componenten, systemen en oplossingen voor alle eisen die een schaalbare en economische ITomgeving aan edge- en cloudscenario’s stelt. Het programma varieert van de datacenterlocatie via het losse rack en turn-key datacenter in een container
tot aan Datacenter as a Service (DCaaS). Private Cloud-platforms en Managed Services zijn afkomstig van iNNOVO Cloud. Bovendien biedt Rittal alles uit
één hand – van planning en implementatie tot aan exploitatie en optimalisatie van een IT-infrastructuur –voor de volledige levenscyclus van datacenters.
Met een oppervlak van 120.000 m2 en een mogelijke totale capaciteit van 200+ megawatt in het Lefdal Mine Datacenter heeft Rittal ook een unieke
datacenterlocatie die zich kenmerkt door een hoge efficiëntie, milieuvriendelijkheid en veiligheid. Het aan een Noorse fjord gelegen datacenter werkt
uitsluitend op hernieuwbare energie uit de omgeving.
Het in 1961 opgerichte Rittal is de grootste onderneming binnen de door de eigenaar geleide Friedhelm Loh Group. De Friedhelm Loh Group is met 18
productielocaties en 80 dochtermaatschappijen over de hele wereld succesvol. De ondernemingsgroep heeft ruim 11.500 medewerkers en behaalde in
2017 een omzet van 2,5 miljard euro.
Meer informatie vindt u op www.expert.rittal.nl en www.rittal.nl.

Beeldmateriaal:
Portetfoto André Hiddink

Afdruk toegestaan. Vermeld s.v.p. als bron Rittal B.V. Wij ontvangen graag een bewijsnummer.
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