CO2-neutral energi

Grønne datacentre

Vi hoster din løsning
med grøn energi

Fælles om fremtiden

Vi tager os sikkert af miljøet
OG DINE DATA

Stærk webhosting i grønt datacenter
Vi benytter nogle af Danmarks største datacentre til at hoste din løsning. De er
100% baseret på grøn og CO2-neutral energi.
Vi stiller høje krav til vores leverandører –og til, hvordan de opbevarer dine data.
Der skal være nødgeneratorer, ekstra køling, ventilation, døgnovervågning og
avanceret brandslukningsudstyr.
🌱 Det kræver strøm. En hel del af slagsen.

Et skridt i den rigtige retning
Behovet for bæredygtighed bliver større og større, og vi er glade for at kunne
hoste din løsning med grøn energi. Vi ønsker i den grad at støtte op om
klimaindsatsen i Danmark. Grøn strøm er et skridt i den rigtige retning.

En grøn omstilling

SAMMEN KAN VI GØRE EN FORSKEL

Et fælles ansvar for miljøet
Vi må stille krav til leverandørerne - både privat og i erhvervslivet.
Omstillingen til 100% vedvarende energi er blevet en af vores tids vigtigste
fællesopgaver. Vi skal sammen sikre et bæredygtigt samfund med en stabil
energiforsyning.

Det er afgørende for klimaet, at it-branchen har ekstra fokus på at reducere
belastningen af miljøet fra vores datacentre. Både af hensyn til miljøet, vores
kunder og medarbejdere.

Vidste du …
at Novo Nordisk vil stille krav om
kun at benytte leverandører, der
kan dokumentere, at de har 100
% grøn energi?

Grøn hosting

HVORDAN FUNGERER DET?

Certificerede leverandører

100% nordisk vandkraft

De datacentre, der hoster din løsning, bruger lige så meget strøm som 400
danske familier: 1.750.000 kWh om året.

Certificeret af PWC

Det er meget strøm. Og derfor stiller vi høje krav til vores leverandører.
Med Miljøvenlig El-certifikatet har du Energi Danmarks og deres revisor, PWC’s,
garanti for, at din løsning kører 100% på strøm fra nordiske vandkraftanlæg.
🌱 Det er grøn og CO2-neutral hosting.

Forbrug svarende til 400 parcelhuse

