Delft, 2018-04-20

NEN gastheer internationale technische commissie voor
computerruimten en datacenters
De Nederlandse leden van de normcommissie 'Computerruimten en datacenters' zijn
samen met NEN gastheer voor de internationale technische commissie ISO/IEC
JTC1/SC39 ‘Sustainability for and by information technology’ waarvan het
werkprogramma actief door de Nederlandse stakeholders wordt gevolgd. De
vergadering vindt plaats in Delft van 14-18 mei 2018.

Aan computerruimten en datacenters waarin data-, verwerkings- en
communicatieapparatuur worden geplaatst, worden eisen gesteld aan meerdere
criteria zoals energie-efficiëntie, beschikbaarheid en beveiliging. Het niveau van de
eisen is afhankelijk van meerdere organisatie specifieke factoren zoals
beschikbaarheid, beveiligen en efficiënt gebruik van energie.
De belangrijkste normenserie op dit gebied is de Europese normenreeks EN 50600,
waaraan Nederland actief bijdraagt. JTC1/SC39 heeft PUE (Power Usage
Effectiveness) als een van de belangrijkste datacenter KPI’s gestandaardiseerd en de
KPI ERF (Energy Reuse Factor) is nu in het laatste stadium van standaardisatie. Op
dit moment wordt in commissie JTC1/SC39 gewerkt aan adoptie van de Europese
normenreeks naar mondiaal niveau. Deze activiteiten zijn het onderwerp van de
werkgroepvergaderingen die op woensdag 16 en donderdag 17 mei plaatsvinden. Op
maandag 14 en dinsdag 15 mei worden onder andere de ontwikkeling van normen
besproken over KPI's voor datacenters. Op woensdag 16 mei wordt een
netwerkbijeenkomst georganiseerd waarbij een bezoek wordt gebracht aan een
datacenter in Rotterdam.
Meer informatie
Voor informatie over deze normcommissie of over het normalisatieproces: mevrouw Shirin
Golyardi, standaardisatie consultant, telefoon (015) 2 690 200 of e-mail kid@nen.nl.
Meepraten over de inhoud van normen
Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit
gebied? De normcommissie ‘Computerruimten en datacenters’ houdt zich bezig
met het actief volgen van internationale, Europese en Nederlandse ontwikkelingen
die samenhangen met computerruimten en datacenters, belangrijk voor partijen die
betrokken zijn bij nieuwbouw, uitbreiding of vervanging van apparatuur in deze
ruimtes. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail
naar kid@nen.nl.
Trefwoorden:

Normalisatie: de wereld op één lijn.
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