
ZetStor Data AB blir distributør for Vound LLC i Skandinavia
Vound, LLC har inngått avtale med ZetStor Data AB som sin distributør i Norge, Sverige og Danmark. Peter Mercer, grunnlegger
og CTO i Vound sier: ”Vi ekspanderer videre i et sterkt voksende marked for IT etterforskning.  Det er en verdifull merverdi
våre distributører rundt om i verden tilfører markedet, og ZetStor Data AB som er velkjent innen dette fagområdet var et
naturlig valg for oss. De vil kunne utnytte potensialet og veksten markedet. Etterforskningsteknologi er i sterk utvikling, og
kundene vet de kan spare tid og penger ved å bruke innovativ teknologi for å undersøke sine data, tidligere var dette ikke
mulig.”

Intella® Produkter

Finn dine bevis raskt; Intella® er et kraftig verktøy for prosesser, søk og analyser og som setter brukeren i stand til å finne kritiske data. Alle
produkter inneholder den unike ‘cluster map’ for å visualisere relasjonene, og kunne grave seg ned til de relevante bevisene. De fleste
etterforskerne er ikke eksperter, men de trenger verktøyene for å oppnå gode resultat i en verden med digital informasjon. Vound og Intellas
produktfamilie er meget gode verktøy for etterforskning i IT verdenen. Resultatet er en effektiv og fleksibel organisering av innhold, og hvor
teknologien ikke setter begrensninger. 

Vound’s Intella er en rekke av produkter av etterforskningssoftware, og er et viktig tilskudd til ZetStor Data ABs produktlinjer. Intella er brukt
verden rundt for å bedre produktiviteten til etterforskere, og alle som e r involvert i å styre eller kontrollere digital informasjon. Intella’s
kjerneteknologi har vært viktig for å kunne gi bedrifter og organisasjoner muligheten å gjennomføre etterforskning internt i stedet for å bruke
dyre eksterne konsulenter. Intella brukes av politi, konsulentfirmaer, offentlige kontor, bedriftsledelse og i personalavdelinger.

“Vi er glad for å kunne representere Vound i Skandinavia” sier Christian Almstedt, CTO i ZetStor Data AB. “Intella etterforsknings software
bruker avansert datasøksteknologi, og som gir muligheten til for en effektiv løsning i en verden hvor det stadig er mer data, og hvor
tidspresset for å få et resultat er viktig. Dette vil uten tvil hjelpe for de som skal søke i systemene til bedrifter eller organisasjoner. Verktøyet
Intella løser ettforskningsoppgavene i stedet for å bruke omfattende analyseverktøy. Det gjør at terskelen blir lavere for brukeren for å kunne
utføre jobben på en betryggende måte – og oppnå den produktiviteten som er nødvendig.  

I Norge selges Vound Software produkter gjennom Optical Storage AS som er morselskapet i konsernet som eier ZetStor Data AB.
www.zetstor.se/no
www.vound-software.com/home
For nærmere informasjon kontakt:

Peter Swedberg – ZetStor Data AB i Stockholm på telefon +46859477760 eller 
mail; peter.swedberg@zetstor.se
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