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Xfiber investerer i ny switch-plattform fra Huawei
[Fornebu, 12. januar, 2015] Xfiber, en av Norges mest rendyrkede datacom-leverandører, investerer tungt
i en ny switch-serie fra Huawei som kombinerer ekstrem ytelse og stor fleksibilitet med mulighet for å
skreddersy smarte tjenester på en effektiv måte.
-Vi leverer svært mange løsninger til sky-leverandører. Dette er kunder som etterspør ekstreme hastigheter
og har høye krav til tjenester og funksjoner som gjør løsningene deres bedre og sikrere. Vi har besluttet å
investere i S9700-switch-platformen til Huawei som tilfredsstiller nettopp disse kravene, sier CTO i
Xfiber, Odd Jan Johannessen.

Figur 1 - S9700 serien

Xfiber bygger et nasjonalt og internasjonalt fibernett som fokuserer på sikkerhet og redundans. For å
unngå nedetid vil den nye plattformen gradvis fases inn og selskapet regner med at fase én er ferdigstilt i
løpet av første kvartal i 2015.
- Det er på selve tjenesteproduksjonen som skjer på fiberswitchene at Xfiber skal differensiere seg fra
resten av markedet. Huawei-plattformen kombinert med ISO-sertifisering i 2015 gjør Xfiber spesielt godt
posisjonert for å levere tjenester til det profesjonelle high-end markedet, sier CEO i Xfiber, Tore Garborg.
- Huawei jobber målrettet mot vekstselskaper og har sammen med vår partner anstrengt oss hardt for å
innfri den omfattende spesifikasjonen Xfiber presenterte for tilbyderne. Xfiber er en mindre operatør, men
har teknisk meget kompetente medarbeidere som visste nøyaktig hvilke krav de skulle stille til den nye
switch-plattformen. De får nå en plattform som vil takle de stadig økende kravene til hastighet,
driftssikkerhet og nye tjenester langt frem i tid, sier Trond Lundesgaard, leder for bedriftsmarkedet i
Huawei Norge.

Om Xfiber:
Xfiber, tidligere NetPower Datacom, ble etablert allerede i 1995 og fremstår i dag som en av landets mest
rendyrkede datacom-leverandører. Fra selskapets hovedsete i Stavanger, driftes nasjonal og internasjonal
infrastruktur for kunder over hele verden.
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Om Huawei:
Huawei er en ledende global leverandør av løsninger innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi
(IKT). Gjennom vårt engasjement og fokus på kundesentrisk innovasjon og våre solide partnerskap, har vi
etablert ende-til-ende-fordeler innen telekommunikasjonsnettverk, mobile enheter og cloud computing. Vi
er drevet av å skape maksimal verdi for teleoperatører, selskaper og forbrukere gjennom å levere
konkurransedyktige løsninger og tjenester. Våre produkter og løsninger har blitt implementert i over 170
land, og betjener mer enn en tredel av verdens befolkning.
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