
Pressmeddelande

Cisco prisar Atea Sverige
Under Cisco Partner Summit, som nyligen genomfördes i Stockholm, fick Atea Sverige ta emot utmärkelsen för Borderless
Network Architecture Partner 2012.

Det är tredje året i följd som Atea utses till Borderless Network Architecture Partner i Sverige och motiveringen för 2012 lyder:

Cisco och Atea har en stark partnerrelation som skapar förutsättningar för ett framgångsrikt samarbete inom alla våra arkitekturer. Borderless
Networks, där Ciscos nätverks och säkerhetsaffär låg samlad under 2012, är en av hörnstenarna i partnerskapet och Atea stack ut även 2012
som en lysande stjärna på området. Ateas tillväxt inom denna arkitektur översteg 20 procent och tillväxten är ett resultat av ett starkt fokus på
kundnytta och lösningsförsäljning. Med ett starkt fokus på området BYOD skapade Atea en imponerande tillväxt inom områdena trådlöst och
säkerhet som växte med 28 procent respektive 45 procent.

– Vi ser utmärkelsen som ett kvitto på att vi gör rätt saker för våra kunder och med tanke på att vi fått denna utmärkelse för tredje gången så
är det även ett bevis på att vi har en stark kontinuitet i vår Cisco-affär. Vi är stolta över utmärkelsen, som befäster vår trovärdighet bland våra
befintliga och potentiella kunder, säger Jens Kronvall, affärsansvarig för strategiska partners på Atea.

Atea utnämndes även som Datacenter Architecture Partner 2012 för Sverige. Som tidigare meddelats så fick svenska Atea även Datacenter
Architecture Partner 2012 för North Europe, vid Ciscos globala Partner Summit i Boston tidigare i år.

För mer information, kontakta:
Jens Kronvall, Affärsansvarig Strategiska Partners på Atea, 08-470 80 65, jens.kronvall@atea.se

Anders Ekeroth, Partner Account Manager på Cisco, 08-685 91 66, aekeroth@cisco.com

Atea är Nordens och Baltikums ledande obundna leverantör av it-infrastruktur. Vi bistår våra kunder med specialistkompetens,
produkter och lösningar. I Sverige finns vi nära dig på ett trettiotal orter över hela landet, från Malmö i söder till Luleå i norr med
ca 1 800 medarbetare. www.atea.se


