computerruimtes en datacenters

Door op de toekomst te anticiperen, wordt u voor de
langere termijn niet op onnodige kosten gejaagd.
ERKENNING VAN ONS KENNISNIVEAU
Dat wij over een diepgaande kennis en ervaring beschikken op het gebied van computerruimtes en datacenters,
wordt bevestigd door het feit dat we als kennisleider
actief zijn binnen tal van werkgroepen en branche
verenigingen. Hier staan onderwerpen als beschikbaarheid, duurzaamheid, efficiency en normeringen centraal.
NEN
De normcommissie van het Nederlands Normalisatieinstituut (NEN) stelt een praktijkrichtlijn op waardoor
computerruimtes in Nederland naar een innovatief en
technisch hoger plan worden getrokken. Lasent neemt
vanwege zijn deskundigheid zitting in deze normcommissie.
IT Room Infra
Lasent neemt deel aan IT Room Infra: een toonaangevende branchevereniging in Nederland op het gebied
van computerruimtes. Experts op elk gebied binnen de
ICT-infrastructuur delen hun kennis en inzichten. Ook
Lasent draagt zijn steentje bij en deelt zijn kennis met de
rest van de industrie.
Overige consortia
De implementaties die Lasent biedt, kunnen onder
andere zijn gebaseerd op ASHRAE, Uptime Institute,
ANSI/TIA 942, BICSI, EU Code of Conduct for Data
Centers en The Green Grid.
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UW VOORDELEN
WERKEN MET LASENT BETEKENT
HET VOLGENDE VOOR U:
> 	We leveren innovatieve en in de praktijk
bewezen oplossingen van gerenommeerde
fabrikanten. Omdat maatwerk voor u belangrijk is,
zijn wij niet gebonden aan bepaalde producenten
en is ons advies altijd onafhankelijk.
> 	Uw ICT-systemen moeten 24 x 7 beschikbaar zijn.
Dat betekent dat wij ook 24 x 7 voor u bereikbaar
zijn.
> 	U kunt van ons betrouwbaarheid, eerlijkheid en
deskundigheid verwachten. Honderden opdrachtgevers kunnen u dat bevestigen.
> 	Lasent is opgericht in 1998 en is hiermee het
eerste Nederlandse bedrijf dat zich volledig heeft
gespecialiseerd in computerruimtes.

Referenties
Honderden middelgrote en grote bedrijven en
overheidsinstellingen hebben al voor de deskundigheid
van Lasent gekozen. Omdat onze referentielijst erg
lang is, nodigen we u van harte uit om onze website te
bezoeken. Kijk voor onze opdrachtgevers op
www.lasent.nl.

Uw ICT-systemen
altijd beschikbaar

UW COMPUTERRUIMTE OF
DATACENTER MOET AAN TAL
VAN EISEN EN WENSEN VOLDOEN. ZO MOET DE UPTIME
VAN UW BEDRIJFSKRITISCHE
ICT-SYSTEMEN GEGARANDEERD
ZIJN. DAARNAAST MOET UW
COMPUTERRUIMTE EFFICIËNT
EN DUURZAAM INGERICHT ZIJN.
HET IS DUS ESSENTIEEL OM BIJ
HET ONTWERPEN, BOUWEN EN
BEHEREN VAN EEN COMPUTERRUIMTE OF DATACENTER TE
BESCHIKKEN OVER DE NODIGE
VAKKENNIS. LASENT BESCHIKT
OVER AL DEZE KENNIS EN KAN U
GOEDE ONDERSTEUNING
BIEDEN.

DESKUNDIG EN ERVAREN
Dat vakmanschap is vereist, wordt nog eens extra
benadrukt door het feit dat alle verschillende onderdelen ook goed op elkaar moeten zijn afgestemd. Deze
perfecte afstemming voorkomt storingen en onverwacht
hogere operationele kosten en beheerkosten.
Lasent weet als geen ander hoe uw computerruimte
of datacenter zo optimaal mogelijk moet worden
ontworpen, gerealiseerd en beheerd. Dankzij onze kennis
en kunde zijn honderden opdrachtgevers er inmiddels
van verzekerd dat hun computerruimtes feilloos
functioneren. We hebben sinds 1998 niet voor niets al
meer dan 40.000 vierkante meter aan computerruimtes
en datacenters gerealiseerd.

Lasent bekijkt altijd op maat welke oplossingen het meest
optimaal zijn voor uw situatie.

KENNIS VAN ALLE FACETTEN
Lasent is gespecialiseerd in het ontwerpen, realiseren
en beheren van serverruimtes. Of het nu om gaat om
deeltrajecten of totaaloplossingen, we denken graag met
u mee en nemen u de nodige zorg uit handen. We leveren
ook onafhankelijk advies. Zo kunnen we met behulp van
quickscans uw algemene situatie analyseren, risico
analyses uitvoeren of met behulp van een energiescan
bekijken hoe we uw energiegebruik kunnen beperken.

BETROUWBAARHEID
Organisaties krijgen vaak achteraf te maken met hogere
kosten voor projecten. Bij Lasent proberen we dit altijd
te voorkomen. Zo denken we met u mee over het
toekomstbestendig maken van uw computerruimte
of datacenter. Door te anticiperen, kunnen we uw
computerruimte zo goed mogelijk inrichten. Zodat u
flexibel bent en op langere termijn niet op onnodige
kosten wordt gejaagd.

ONZE OPLOSSINGEN
Dankzij onze diepgaande kennis, kunnen we u helpen in
alle fasen en bij alle aspecten die bij computerruimtes
komen kijken. Wij bieden u alle mogelijke oplossingen die
uw serverruimtes compleet maken. Van bouwkundige
oplossingen, brandpreventie en klimaatbeheersing tot
monitoring. Van inrichting, security en noodstroomvoorziening tot infrastructuur. Wij voorzien u van kostenefficiënte en toekomstbestendige oplossingen, waarbij ook
duurzaamheid centraal kan staan.

Organisaties moeten altijd op ons kunnen vertrouwen.
Het maakt hierbij niet uit of we een deelproject voor
u uitvoeren of een totaalproject. Onze medewerkers
hebben grote betrokkenheid met het werk dat zij voor
u uitvoeren. We zijn dan ook altijd bereid om net dat
stapje extra voor u te doen. Bovendien nemen wij onze
verantwoordelijkheid. Waardoor u met een gerust hart
uw zorgen aan ons kunt uitbesteden.

KWALITEIT DOOR ONAFHANKELIJKHEID
Lasent werkt alleen met de meest kwalitatief hoogwaardige en betrouwbare technologieën. Hiervoor werken
wij samen met gerenommeerde partners. Wij vinden het
zeer belangrijk om u van onafhankelijk advies te kunnen
voorzien. Iedere situatie vereist tenslotte een andere
oplossing. Daarom zijn wij nooit gebonden aan een
bepaalde toeleverancier.
Wij bekijken altijd op maat welke oplossingen van onze
partners het meest optimaal zijn voor uw situatie.
Doordat we onze gerealiseerde projecten zelf in beheer
en onderhoud hebben, weten we exact welke combi
naties het beste presteren. Hier zijn we altijd eerlijk in,
want onze goede reputatie willen we behouden.
UITGEBREID PARTNERNETWERK
Het is voor onze opdrachtgevers essentieel dat we
state-of-the art technologie kunnen leveren. Wij leveren
alleen apparatuur waarvan we weten dat deze in de
praktijk effectief functioneert. De oplossingen moeten
altijd aan uw eisen en wensen tegemoet komen.
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