
Norman underskriver ny distributøraftale for at øge tilstedeværelsen i Danmark 
 

København d. 1. februar 2013: 
Det norske it-sikkerhedsfirma Norman Safeground AS, der udvikler og sælger it-sikkerhedsprodukter til både 
forbrugerne og SMB-markedet, har valgt CMI Labs som deres nye eneforhandler og samarbejdspartner i 
Danmark. 
 
”CMI Labs bliver en fremragende partner for os i Danmark. Vi har allerede et succesfuldt samarbejde med 
dem på det britiske marked og ser frem til at udvide samarbejdet til også at inkludere Danmark og på den 
måde øge vores tilstedeværelse sammen i it-sikkerhedsmarkedet,” siger administrerende direktør i Norman 
Safeground, Øyvind Lundgreen. 
 
Norman Safeground AS har kunder i over 180 lande, og i 4. kvartal 2012 blev nye versioner af Normans to 
topprodukter, NSS10 og NPRO 9.1, lanceret. Disse er udviklet specielt til Norman Safeground kunder. 
 
Det danske salgs- og supportteam, som har arbejdet for Norman, vil fortsætte hos CMI Labs ApS, hvilket 
sikrer fortsat kritisk kompetence og kundefokus på det danske marked. 
  
”Det er en kæmpe fordel for os, allerede at have et etableret team på plads, som kender partnere, kunder 
og produkter. Vi føler os meget privilegerede over, at alle ønsker at fortsætte hos os, og ser frem til fortsat 
at forøge vores markedsandel, ” siger administrerende direktør i CMI labs, Stuart Tidy. 
 
Den nye distributionsaftale er effektiv fra 1. februar 2013. 
 
Om Norman 

Grundlagt i Norge, Norman Safeground AS er en global leder og pioner i proaktiv sikkerhed 
softwareløsninger. Powered by patenteret Norman SandBox teknologi, Norman Safeground AS giver 
forbrugerne en nem løsning til at beskytte deres pc'er og data og virksomheder en integreret løsning for at 
sikre endpoints og netværk. 
 
Om CMI labs 

C-MI Labs er forhandler af teknisk avancerede it-sikkerhedsløsninger. Gennem vores strategiske 
partnerskaber er vi i stand til at levere en varieret række af verdens førende og mest prisvindende 
produkter, tilpasset behovene i din organisation. Vores sortiment af løsninger omfatter Antivirus, Trådløst 
Netværk (WIFI), Kryptering, IDS/IPS Systemer, UTM firewalls, autentificering, Storage og backup og meget 
mere. Med vores stærke portefølje af leverandører er vi blevet en respekteret og markedsledende distributør 
indenfor it-sikkerhed. 
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