ÜRÜNLER VE HİZMETLER
ÖZEL DAĞITIM PANOSU (PPP)
Çok sayıda iş ortağına ve hizmetlere hızlı ve güvenilir erişim sağlayın.
Bu ekosistemlere erişim aşağıdakiler de dâhil olmak üzere birkaç
seviyede yarar sağlamaktadır:

Pek çok Equinix International Business Exchange™ (IBX®) veri
merkezinde, genellikle doğrudan sizin kafesinizden/kabinetinizden
başka bir müşterinin kafesine/kabinetine cross connect kurulur.
Ancak, Meet Me Room (MMR) mimarisini kullanan belli sayıda
IBX veri merkezi bulunmaktadır. Bu tür mimari, cross connect ‘i
tamamlamak için özel bir dağıtım panosuna (PPP) gereksinim
duymaktadır

• İyileştirilmiş performans
• Esneklik
• Değer

MMR mimarisine sahip IBX veri merkezlerinde iki bileşen
bulunmaktadır:

Neden Equinix

1. PPP: kablonun ilk segmenti kafesinizdeki/kabinetinizdeki dağıtım
panosundan MMR içinde tahsis edilmiş bir panoya bağlanır.

Emsalsiz küresel veri merkezleri: 5 kıtada, 48 pazarda, 190’ı
aşan veri merkezleri ile size dijital altyapınızı güvenli bir şekilde
ölçeklendirmenize olanak tanıyacak fırsatlar sunuyor.

2. C
 ross Connect: MMR içindeki bağlantılı kablonun ikinci
segmenti

Önde gelen ara bağlantı çözümleri: 270.000’den fazla ara
bağlantı, bizi dünyanın önde gelen küresel ara bağlantı platformu
yapmaktadır.

Yararları

Enerjik işletme ekosistemleri: 9.800’ün üzerinde müşteri BT’yi
yeniden yapılandırmanızı sağlayacak doğru iş ortaklarına erişmenizi
ve dijital bir işletme olarak rekabet etmenizi sağlıyor.

Bu çözüm ile dünyanın dört bir yanında bulunan Equinix veri
merkezleri üzerinden, aralarında küresel şirketlerin, finans
kurumlarının, içerik şirketlerinin, ağ ve bulut hizmet sağlayıcıların
bulunduğu dinamik ekosisteme doğrudan erişmenin yanı sıra çok
sayıda iş ortağına ve hizmetlere doğrudan, hızlı ve güvenilir erişim
sağlayabilirsiniz.

Sürekli kanıtlanan uzmanlık: %99,9999 oranında kanıtlanmış
hizmet süresi geçmişi ile kritik öneme sahip misyon verilerinizi en
yüksek seviyede korumanıza yardımcı olmakta ve işletim güvenirliği
sağlamaktadır.

Equinix Cross Connect Standardı
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