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Jørgen Bjerg tier-certificeres af Uptime
Institute
Enterprise Manager Jørgen Bjerg fra Schneider Electric er blevet certificeret af
Uptime Institute, verdens førende uafhængige organisation indenfor
forskning og uddannelse i datacentre. Jørgen Bjerg, som har 20 års erfaring i
branchen, bliver dermed en del af en lille gruppe af danske eksperter med
Uptime Institutes anerkendte tier-certifikat. Til dagligt er Jørgen ledende
Enterprise Manager hos Schneider Electric, hvor han rådigiver og vejleder
danske virksomheder til at forbedre og udvikle deres datacentre.
- Det er naturligvis en glædelig nyhed. Vi har i en lang periode arbejdet hårdt
på, at det skulle lykkes, så vi er glade for, at certificeringen endelig er en

realitet, fortæller Jørgen Bjerg.
Supersygehuse med super datacentre
Højteknologiske datacentre og moderne nødstrømsanlæg spiller en stor rolle
for flere og flere danske virksomheder, hvor store mængder data skal leveres
til tiden, og med back-up løsninger, som virksomhederne kan stole på. Dette
gælder også for de kommende supersygehuse, som skal stå klar omkring
2020, og Jørgen mener, at de bør kigge på tier-certificering, når der skal
investeres i datacentre.
Schneider sætter nye standarder
Uptime Institute klassificerer datacentrene ud fra to forskellige standarder.
Det er netop ud fra disse standarder som Jørgen Bjerg nu er i stand til at
vurdere og rådgive virksomhedernes datacentre. Certificeringen placerer
Schneider Electric i en gunstig position, når det kommer til design af
datacentre.
- Det betyder, at vi kan udforme vores datacentre i forhold til standarden,
hvilket giver os en fordel med henblik på at få godkendt vores design”, siger
Jens Løppenthien, direktør for Schneider Electrics IT Business-afdeling.

Som global specialist i energioptimering i over 100 lande tilbyder Schneider
Electric integrerede løsninger, der gør strømmen sikker, effektiv, pålidelig og grøn.
Schneider Electric er bl.a. førende inden for energiforsyning og infrastruktur,
industri og produktion, bygningsautomation, datacentre og netværk samt i
løsninger til privatboligen. Schneider Electric Danmark A/S rummer bl.a. det
kendte brand Lauritz Knudsen, der er Danmarks førende inden for el-materiel,
intelligente systemer og løsninger til data og kommunikation. I 2012 opnåede de
over 140.000 medarbejdere en omsætning på 24 mia. euro ved at fokusere på at
hjælpe omverdenen med at få mest muligt ud af deres energi.
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