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Dell palkitsi tärkeimmät kumppaninsa: suomalainen Cloud Solutions paras pilvikumppani
Euroopassa
Suomalainen Cloud Solutions CS Oy on valittu Dellin vuoden pilviratkaisukumppaniksi Euroopassa.

Dell palkitsi kumppaneitaan kuudetta kertaa järjestetyssä PartnerDirect Solutions Conference -konferenssissa Brysselissä. Tapahtuman
aikana Dell palkitsi Euroopassa ja Lähi-Idässä toimivia kumppaneitaan ensiluokkaisista asiakasratkaisuista sekä merkittävästä kasvusta
vuonna 2014.

Vuoden pilviratkaisu (cloud solution of the year) –kategoriassa parhaaksi kumppaniksi Euroopassa valittiin suomalainen Cloud Solutions CS
Oy. Cloud Solutions valittiin lisäksi vuoden kanavakumppaniksi Suomessa. Yhtiön erikoisalaa on automatisoitujen yksityisten ja hybridien
pilviympäristöjen suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito.

Palkinnon perusteina todettiin Cloud Solutionsin olevan riippumaton pilvenrakentaja, joka operoi luotettavana konsulttina. Asiakkaat ovat
kiittäneet Cloud Solutionsin ja Dellin ratkaisuja vahvasta asiakastuntemuksesta ja kokonaisratkaisun arvolupauksesta, joka huomioi niin
liiketoiminnalliset kuin teknologiset näkökulmat.

”On hienoa, että pienelle suomalaiselle asiantuntijayritykselle myönnetään tällainen tunnustus suurten kansainvälisten kilpailijoiden seurassa.
Tämä on upea palkinto määrätietoisesta työstämme ja osoitus asiantuntijoidemme rautaisesta ammattitaidosta”, sanoo Cloud Solutionsin
operatiivinen johtaja Mika Salminen.

Tapahtumassa Dellin toimitusjohtaja Michael Dell korosti kanavakumppanuuksien merkitystä yhtiön pitkän aikavälin liiketoimintastrategiassa
ja kertoi merkittävästä myyntikanavien kasvusta EMEA-alueella sekä maailmanlaajuisesti. Kumppanien palkitsemisen ohessa konferenssi
kokosi yhteen Dellin kumppanien johtohenkilöitä juhlimaan PartnerDirect-ohjelman menestystä ja jatkuvaa kasvua. Tällä hetkellä Dellillä on
Euroopan, Lähi-Idän ja Afrikan alueella (EMEA) yhteensä 158 premier-ykköstason kumppania, mikä on kolmanneksen enemmän kuin vuosi
sitten.

”Yhteistyökumppanimme ovat olennainen osa Dell-tiimiä. Kun yhteistyökumppanimme onnistuvat, Dell onnistuu. Investoimalla
yhteistyökumppaneihimme voimme luoda edellytyksiä kasvulle yhdessä”, sanoi Michael Dell.
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