
De producten en diensten die 
Rittal wereldwijd levert aan 
datacenters en de IT-markt 

zijn een belangrijk onderdeel binnen 
deze IT-infrastructuur.
Internationale samenwerkingen 
van Rittal zijn het bewijs daar-
van, met partners als ABB, HPE,  
Microsoft en Atos kunnen de 
juiste bouwstenen van Edge tot  
Cloud met betrekking tot stan-
daardisatie worden bewerkstelligd.  
De laatste ontwikkeling binnen  
Rittal is de samenwerking met  
Zutacore, waarmee nieuwe op-
lossingen worden geleverd voor 
high-performance cooling en ande-
re rekenintensieve toepassingen op 
de markt.

Standaardisatie
Volgens Corbeek geldt Nederland 
nog steeds als een zeer belangrij-
ke speler in de datacenterwereld. 
“Daar ligt ook mijn focus, al houd 
ik ook internationale ontwikkelin-
gen in de gaten. Wat we namelijk 

ingezet. Internationale spelers 
hebben vaak een bepaalde wens  
gecreëerd waardoor er in een ander 
land aanpassingen moeten worden 
gemaakt. Het gevolg is dat de ope-
rationele kosten stijgen, en daar-
door als datacenter minder concur-
rerend bent.” 
De trend is dan ook dat partijen op 
zoek gaan naar bouwstenen om te-
gemoet te komen aan de klantwens. 
“Op die manier kun je snel schakelen 
en putten uit resources die altijd be-
schikbaar zijn. Immers, wil je overal 
in de wereld hetzelfde kunnen doen, 
dan moeten de oplossingen ook 
overal verkrijgbaar zijn. Dat dit nu 
veel beter wordt gekanaliseerd is, 
wat mij betreft, een positieve trend. 
Internationale slagkracht is dan wel 
een vereiste en daarvoor ben je bij 
mij aan het juiste adres.” ◾

RITTAL ZET ZICH IN VOOR INTERNATIONALE STANDAARDISATIE OP DE DATACENTERMARKT 

‘ Standaardisatie  
komt steeds hoger  
op de agenda’
Marc Corbeek is als Account Manager Datacenters verantwoordelijk voor alle 
relaties en business rondom de klanten en hun datacenters. Zijn baan is zowel 
nationaal als internationaal georiënteerd omdat de Nederlandse datacentersector 
een belangrijke rol speelt in de mondiale IT-infrastructuur. Tekst: Jeroen Noordeloos
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Benieuwd naar de laatste innovaties?
Rittal lanceert deze zomer wereldwijd een compleet nieuw  
IT-rackplatform, de VX-IT. Daaraan is tevens een nieuw PDU-programma 
gekoppeld, dat klanten een breed en flexibel aanbod op power-, 
monitoring- en remote management biedt. Hierdoor wordt het nog 
beter mogelijk om een PDU in te richten volgens klantwensen. Het 
basisconcept blijft hetzelfde, maar kan wel naar specificatie worden 
getweakt. Op korte termijn zal Rittal meer bekend maken.

zien is dat nationale-, maar ook in-
ternationale standaardisatie steeds 
belangrijker wordt. Ook voor ons  
Nederlanders, zeker als wij voorop 
willen blijven lopen.”
Standaardisatie komt wereldwijd 
steeds hoger op de agenda te 
staan, waardoor partijen vaker om 
bouwstenen vragen om processen 
beter te gaan sturen. “Daarnaast 
heb je altijd te maken met een 
klantwens, die moet passen binnen 
het concept van een datacenter. 
Denk bijvoorbeeld aan de beschik-
bare rack-koeling en de benodigde 
 power. Ook hanteren datacenters 
hun eigen standaarden, maar  willen 
zij waar nodig maatwerk kunnen 
leveren. Die bouwstenen moeten 
echter wel in hun infrastructuur 
 passen.”
Die wensen kunnen in het geval van 
internationaal opererende partijen 
nog weleens tot problemen leiden, 
aldus Corbeek. “Wat wij zien, is dat 
producten op verschillende manie-
ren in verschillende landen  worden 

60 ChannelConnect
Juni 2020


