
ZetStor A/S bliver distributør for Vound LLC i Skandinavien
Vound har LLC indgået en aftale med ZetStor A/S som er distributør i Norge, Sverige og Danmark. Peter Mercer, grundlægger og CTO for
Vound siger: "Vi fortsætter ekspansion i et hastigt voksende marked for IT forensics. ZetStor der er velkendt i dette marked og de var et
naturligt valg for os. De vil være i stand til at udnytte det potentiale og vækst i marked. IT forensics udvikler sig hurtigt, og vores kunder ved, at
de kan spare tid og penge ved at bruge innovativ teknologi til at undersøge deres data, som tidligere var dette ikke muligt. "

Intella ® Products Find dit bevis hurtigt, Intella ® er et kraftfuldt værktøj til processer, søgning og analyse og gør det muligt for brugeren at
finde kritiske data. Alle produkter indeholder den unikke 'cluster kort' for at visualisere relationer og kunne grave i de relevante beviser. De
fleste efterforskere er ikke eksperter, men de har brug for værktøjer til at opnå gode resultater i en verden af digital information. Vound og
Intella produktfamilien er gode redskaber til undersøgelse i IT verden. Resultatet er en effektiv og fleksibel tilrettelæggelse af indhold, og
teknologien ikke sætter begrænsninger.
Vound s Intella er en række produkter af efterforskningssoftware, og er en vigtig tilføjelse til ZetStor’s produktsortiment. Intella bruges over
hele verden til at forbedre produktiviteten af efterforskere, og enhver, der er involveret i forvaltningen eller i at styre digital information. Intella
kerneteknologi har været vigtigt for at give virksomheder og organisationer mulighed for at foretage undersøgelser internt i stedet for at bruge
dyre eksterne konsulenter. Intella anvendes bl.a. af politi myndigheder, konsulentfirmaer, offentlige kontorer, business management og HR-
afdelinger.
"Vi er glade for at repræsentere Vound i Skandinavien," siger Christian Almstedt, CTO i ZetStor. "Intella efterforskning software anvender
avanceret data søgeteknologi, der giver mulighed for en effektiv løsning i en verden, hvor der i stigende grad er flere data, og tidspres for at
få et hurtigt resultat. Intella Tool løser efterforsknings opgavene i stedet for at bruge omfattende analyse. Dette betyder, at opgaven er mindre
omfattende for brugeren at til at kunne udføre arbejdet på en tilfredsstillende måde.
I Danmark bliver Intella produkter via Optical Storage Denmark A/S hvis norske moderselskab, ejer ZetStor. 
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