KLANTCASE

MainOne wil
datacentertak MDXi
uitbreiden in West-Afrika
MainOne*

–

de

toonaangevende

aanbieder van netwerk- en datacenteroplossingen in West-Afrika – leverde
in 2015 MDXi op, het grootste Tier III+
datacenter in West-Afrika. Onlangs
kondigde MainOne ook de tweede fase
van dit project aan! Minkels Magazine
sprak met CEO Funke Opeke over de
huidige ontwikkelingen.

M

UITBREIDING
ainOne heeft aangekondigd om zijn datacentertak
MDXi verder uit te breiden in West-Afrika. Het doel
is om nieuwe faciliteiten te bouwen op drie nieuwe
locaties: Sagamu in Nigeria, Accra in Ghana en Abidjan in
Ivoorkust. Daarnaast wordt ook het datacenter in Lekki – vlak
bij Lagos (Nigeria) – verder uitgebreid. De komende tien jaar
wil het bedrijf op alle locaties een nieuw Tier III-datacenter
bouwen en investeren in infrastructuurprojecten. Zo kan het
er mede voor zorgen dat het technologiegebruik in de regio
verder wordt opgevoerd.
DE DIGITALE TRANSFORMATIE VAN WEST-AFRIKA
Funke Opeke, de Chief Executive Officer van MainOne, vertelt
dat het bedrijf zeer betrokken is bij de digitale transformatie

OVER MAINONE
MainOne – de belangrijkste aanbieder van netwerk- en datacenteroplossingen in West-Afrika – timmert flink aan de
weg na de bouw van MDXi, het grootste Tier III+-datacenter in West-Afrika. MainOne’s datacenter is het belangrijkste
carrier-neutrale colocatiedatacenter in West-Afrika, omdat het als enige datacenter PCI DSS-, ISO 27001-, ISO 9001en SAP-gecertificeerd is (Infrastructure Services for SAP® solutions).

van West-Afrika. Ze wijst erop dat er
nog veel onbenutte investeringskansen
liggen in de regio en dat investeringen
in ICT-infrastructuur zullen zorgen
voor een snelle verspreiding van
technologie. “West-Afrika huisvest een
paar van de grootste economieën van
heel Afrika. Dat betekent dat de regio
een unieke kans heeft om op grote
schaal te industrialiseren, mits het zijn
infrastructuur verder uitbouwt. Gerichte
investeringen in de regio maken de weg
vrij voor digitale infrastructuur. Er is
steeds meer behoefte aan dataopslag.
Met dit soort investeringen kunnen we
daarop inspelen.”
HET GROOTSTE TIER III-DATACENTER
MDXi – de datacentertak van MainOne
– leverde in 2015 voor 35 miljoen dollar
het grootste Tier III-datacenter in de
regio op. Onlangs startte de tweede fase
van het project. Daarbij wordt er nog
eens 8 miljoen dollar geïnvesteerd in
300 extra racks voor het datacenter in
Lekki. Het bedrijf heeft een ecosysteem
van datacenterfaciliteiten voor ogen dat
zich uitstrekt over heel West-Afrika. In
Q4 2018 lanceert het zijn nieuwe Tier
III-datacenter in Sagamu, in 2019 volgt
Ghana en in 2020 Ivoorkust. MDXi is
de grootste aanbieder van complete
datacenters in West-Afrika. Het biedt
colocatie, wholesale-implementaties,
interconnectiviteit en clouddiensten
aan en heeft in de regio de bijnaam

Telehouse gekregen vanwege
zijn reputatie als best verbonden
datacenteraanbieder,
vanwege
de bewezen deskundigheid als
verbinder van OTT’s en grote
netwerk-, content- en financeaanbieders en vanwege de
interconnecties op meerdere
peering-exchanges in Nigeria,
Ghana, Amsterdam en Londen.

CERTIFICERING
Het datacenter van MainOne is het enige
datacenter in West-Afrika met een
certificering voor het verwerken van
betaalkaartgegevens, de zogeheten Payment
Card Industry Data Security-certificering.
Het datacenter is gebouwd conform de TIA
942-standaarden en de Tier III Standards van
het Uptime Institute en heeft daarnaast ook
ISO 27001- en 9001-certificeringen.

Ms. Funke Opeke, CEO MainOne

* Zie ook Minkels Magazine 2016-2: www.minkels.com/nl/magazine
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