
Hemmaserver bra,  
men bortaserver bäst!

FORTLAX  
COLOCATION

Vårt samhälle bygger på specialisering. 
Sannolikt väljer era kunder er för att ni är 
specialister på er kärnverksamhet, inte för 
er förmåga att sköta en dataserver. Har ni 
idag egen server och vill fortsätta med det, 
men ändå åtnjuta fördelarna med en säker-
het i världsklass har vi lösningen för er  
– FORTLAX COLOCATION.

Med FORTLAX COLOCATION äger ni er egen server, 

men den står i något av våra extremt säkra datacenter  

och därmed drar ni nytta av vår världsledande säkerhet. 

Ni slipper fundera på brandsäkerhet, internetkapacitet, 

stöldrisk, strömförsörjning, kylning, backup, reservkraft 

och övervakning. Allt det där tar vi hand om.

På köpet blir er serverdrift automatiskt miljövänlig – vi 

använder enbart ”grön el”.

Tveka inte! Kontakta mig så  
hjälper jag dig direkt!
Jasenco Masic | CSO
070-390 36 12  

jasenko.masic@fortlax.se



Fördelar med FORTLAX COLOCATION
✔	Ni äger er egen server – men vi tar hand om drift och underhåll

✔	Servern står i våra datacenter med möjlighet till full redundans

✔	Högsta driftsäkerhet – med bl.a. reservkraft och dygnetrunt-övervakning

✔	Support dygnet runt, året runt

✔	Möjlighet till enkel migration om ni senare skulle vilja övergå till någon av 
våra andra lösningar (exempelvis FORTLAX VPS)

✔	Grön el från vatten- och vindkraft

Våra datacenter – här är dina servrar säkra!
✔	Datacenter F1 är byggt i en atombomsäker FRA-anläggning inne i ett berg

✔	Datacenter F2 ligger i en tidigare anläggning för valutahantering och 
bankverksamhet

✔	F1 har skyddsklass 3 (högsta säkerhetsklassen)

✔	F1 och F2 tillsammans är 2500 kvm med 110 rackplatser.

✔	F1 har EMP-skydd (skydd mot överspänningar orsakade av kraftiga  
elektromagnetiska störningar)

✔	F1 har RÖS-skydd (skydd mot avlyssning av data under exempelvis  
överföring)

✔	Fiberdiversitet med inkommande fiber från två olika håll

✔	Reservkraft N+1 (mer extra kraft än vad som behövs)

✔	Kyla N+1, frikyla (tack vare vårt geografiska läge)

✔	Släcksystem med VESDA och Novec 1230™.

✔	Larm och Brandlarm anslutna mot SOS Alarm

Kontakta mig om du har frågor om tjänstens 
tekniska innehåll!
Anders Lundgren | INFRASTRUCTURE MANAGER
070-740 72 60

anders.lundgren@fortlax.se
Fortlax AB · Box 80 · 941 22 Piteå

vx 0911-300 60 · info@fortlax.se · fortlax.se

FORTLAX – en av  
världens bästa platser  
för säker datalagring

Vi erbjuder välbeprövad teknik, mycket hög 

säkerhet och de allra senaste lösningarna 

för en professionell IT-miljö och ett digitalt 

lagrande av företagskritisk information.  

Gemensamt för alla våra lösningar är att 

de inte kräver någon form av investeringar 

i hård- eller mjukvara för kundens del samt 

att vi alltid kompletterar våra tjänster med 

support- och serviceavtal.


