CUSTOMERCASE

Minkels en Legrand leveren datacenterinfrastructuur
voor nieuw HPC Center
van ESI Group in Parijs

Over de ESI Group

De ESI Group is meer dan 40 jaar geleden
opgericht en helpt industriële producenten
met zijn softwareoplossingen om af te
stappen van fysieke prototypes. In plaats
daarvan kunnen fabrikanten hun producten
virtueel produceren, monteren en testen

De ESI Group – wereldwijd marktleider in Virtual Prototyping-software en -diensten

in diverse omgevingen. Met dit ‘Virtual
Prototyping’ kunnen fabrikanten al vroeg

voor de productiesector – heeft afgelopen december in Parijs een gloednieuw High

in het proces kijken hoe goed hun product
werkt, voordat er fysieke prototypes worden

Performance Computing (HPC) Center geopend ter ondersteuning van zijn Europese

gebouwd. Het klantenbestand van ESI
omvat nagenoeg alle sectoren. Het bedrijf

HPC-projecten. Minkels en Legrand leverden samen een complete, geïntegreerde

heeft zijn hoofdkantoor in Parijs en heeft
wereldwijd circa 1.000 specialisten in dienst.

datacenterinfrastructuur die voldoet aan de strenge HPC-eisen.
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Een mooie add-on voor ESI – in lijn met de
de nieuwe Minkels oplossing voor LED-

“Het nieuwe HPC Center –
dat alle ESI-kantoren in
Europa bedient – zal fungeren
als platform voor de cloudbased softwareontwikkeling
en engineering van de
ESI Group.”

verlichting. De LED-tube is bevestigd aan de
bovenkant van de racks en gebruikt slechts 20
watt energie, terwijl hij wel de hele ruimte in
de Cold Corridors duidelijk kan verlichten. Elke
LED-tube heeft een lengte van 1,20 meter. De
verlichting is eenvoudig te installeren dankzij
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