
Comtech - din 
partner for 
datasentertjenester

TRYGT, NORSK OG GRØNT!



Comtech har mer enn 25 års erfaring med å være våre kunders IT-partner. 
Vi er genuint opptatt av å levere trygge, solide løsninger til våre kunder.

Helt siden Comtech startet å levere datasentertjenester har vi vært 
opptatt av å benytte den beste og mest moderne teknologien 
tilgjengelig i markedet. Vi har siden oppstarten i 2010 tilegnet oss solid 
kompetanse i eget hus og kan vise til 100% oppetid på våre 
datasentertjenester.

Robust og moderne løsning
Comtech leverer hypermoderne tjenester og skalerbare løsninger fra vårt eget 
datasenter. Med over 10 års erfaring fra våre leveranser sørger vi for trygg drift, 
vedlikehold og jobber med nærhet til våre kunder.  

Kompetanse og tilgjengelighet
Vi innehar i dag solid kompetanse og er selv er ansvarlig for hele leveransen. Ingent-
ing er overlatt til tilfeldighetene og vi er ikke avhengig av innleid 
ekspertise eller eksterne konsulenter for vår daglige operative drift. Vi er 
tilgjengelige uansett hvor du eller din IT-driftspartner befinner seg.  Alltid til
stede, alltid tilgjengelig. 

Norsk support
Comtech har vedlikehold av kundenes servere og operativsystem inkludert i 
avtalen, med kundesupport på norsk (eller eventuelt engelsk dersom det er 
ønskelig). Vår support har SLA avtaler som innebærer kort responstid, tildeling av 
riktig personell og eskalering ved behov for å sikre kvaliteten i vår leveranse. 

Din partner for datasentertjenester. Vi er her for deg!



Innhold av løsningen fra Comtech

Lokasjon
Comtech sitt datasenter er strategisk 
plassert i Larvik. Det er godt sikret med tanke 
på tilkomst, strøm, internettaksess og driftes i 
dag på grønn energi. 

Grønn energi
I Comtech fokuserer vi på å redusere 
energiforbruket i våre datasentertjenester så 
mye som mulig. 

Hele datasenteret er levert på grønn energi. 
Dette betyr at alle tjenester og alt av utstyr går 
på fornybar energi fra en lokal 
strømprodusent i Hammerdalen. Det er også 
etablert egen energisentral på 
området som benytter sjøvann til produksjon 
av kjøling direkte til vårt Datasenter.  

Hardware og utstyr
Servereoperativsystemer hostes med 
VMWare, på DELL/EMC VXRAIL 
Hyperkonvergert serverløsning.

Datasenteret er levert med redundans og 
flash-lagring for å sikre oppetid og rask 
respons på tjenesten til kunden.

Utstyret som er installert i datasenteret 
komplimenterer med høy kvalitet og bruker 
markedsledende produsenter som APC, 
Cisco, HP/Aruba og Watchguard. 

Økonomi: Forutsigbare priser
Tjenesten blir levert sikkert med «alt 
inkludert»: Både brannmur, back-up, 
oppdateringer og vedlikehold er inkludert i 
prisen.   

Kunden betaler kun for hardware kapasiteten 
– ingen ekstra kostnader i forhold til forbruk! 

Løsningen kan enkelt skaleres opp og ned ved 
behov – til forutsigbare priser. 

Sikkerhet i alle ledd
Tilgang
Tilgangen til vårt datasenter 
styres av flere lag med 
sikkerhetssoner med 
adgangskontroll og 
videoovervåkning. Kun 
dedikert og profesjonelt 
personell har tilgang

Trafikk
All innkommende trafikk mot 
Datasenteret blir sjekket, 
kontrollert og eventuelt 
stoppet før det treffer 
tjenesten som er hostet hos 
oss. 

Infrastruktur
Det leveres redundant fiber 
internettaksess fra to 
forskjellige inntak til vårt 
Datasenter for til enhver tid 
å sikre internettaksess hvis 
det skulle forekomme et 
fiberbrudd i leveransen. Dette 
inkluderer også 2 
internettaksessbokser  for 
Sekundær og Primær 
internettaksess.

Strøm
Sikker strømleveranse med 
solid “fail-safe” løsning: UPS 
som gir strøm ved flere 
timers strømfrafall, i tillegg 
er det også satt opp aggregat 
med automatisk oppstart 
med overvåkning ved 
strømfrafall. 

Brannsikring
Datasenteret er utstyrt med 
gass-slukking ved brann eller 
branntilløp.

Overvåkning
Vi har 24/7/365 overvåkning 
på driften av vårt 
datasenter og det er etablert 
varslingssystemer med 
umiddelbar respons.  



Våre tjenester

Public og Private Cloud
Comtech tilbyr datasentertjenester og leverer uavhengig av plattform. Tjenesten 
levert i Public Cloud kan gi rom for raske og store økninger av kapasitet - nesten til 
det uendelige - på veldig kort tid. Comtech vil stå i front for å levere et miljø tiltenkt 
kundens beste og vil alltid foreslå den mest gunstige 
løsningen i forhold til pris og kvalitet på leveransen.

Comtech leverer også under kategorien Private Cloud, med de fordeler dette gir. Vi 
kan tilby fast pris på forbruk ut-og-inn av leveransen. Comtech er i en posisjon til å 
være smidige i leveransen når lokale systemer hos kunden trenger spesielle 
tilknytninger / tilpasninger.

Back-up levert som tjeneste
Comtech tilbyr sikkerhetskopiering av dine fysiske og/eller virtuelle servere eller 
klienter som en tjeneste. Vi gjør automatiske sikkerhetskopieringer som overvåkes 
og monitorers daglig av vårt dedikerte driftspersonell. 

Hvis uhellet er ute og det er behov for gjenoppretting, er det en trygghet å vite at 
dette kan gjenopprettes helt ned på detaljnivå. 

Sikkerhetskopier kan oppbevares i Comtech sitt miljø, trygt plassert i Larvik, Norge. 

“Disaster Recovery” levert som tjeneste
En Disaster Recovery fra Comtech kan sikre at hele ditt IT-miljø vil være oppe igjen i 
løpet av minutter hvis uhellet først skulle være ute. 

Comtech leverer Disaster Recovery fra eget datasenter trygt plassert i Norge, og 
denne tjenesten sikrer at våre kunder unngår driftsstans og kostbar nedetid på sine 
systemer. 

Vi benytter oss av den beste programvaren fra markedets ledende aktør på dette 
feltet. 

Comtech benytter kun løsninger vi selv har full kontroll på og som befinner seg på 
våre miljøer, lokalisert i Norge. 



Bli Comtech Partner

Er du IT-leverandør og har kunder med behov for datasentertjenester? 

Med Comtech som din underleverandør står du fritt til å velge om du eller Comtech 
skal ta ansvar for sikkerhet, drift, vedlikehold og overvåkning av dine kunders 
miljøer. Du beholder uansett det gode og nære kundeforholdet til dine kunder! 

Vi bistår med flytting og overgang i en sømløs prosess – uten at dine kunder blir 
påvirket.

Vi kan levere trygt, skalerbart og effektivt som din underleverandør -  også som en 
fullstendig “white label” løsning. Her kan vi også levere som “eget” skrivebord med 
selskapets profil om ønskelig.

Mail: salg@comtech.no

Telefon: 33 13 28 20

Ta kontakt for mer informasjon  - vi hjelper deg gjerne!  



Kontakt oss

Telefon: 33 13 28 20

Epost: post@comtech.no

Et grønt, norsk og energieffektivt 
datasenter

Med fokus på sikkerhet

Robuste, moderne og skalerbare 
løsninger

Comtech - din partner for 
datasentertjenester 


